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Chudleys Lite 
- Til hunde med tendens til overvægt 

Fordele ved Chudleys Lite:
• Indeholder et reduceret kalorie- og fedtindhold for at vedligeholde normalvægten  
 hos hunde med tendens til overvægt. 
• En pillestørrelse, der stimulerer tyggeaktiviteten  
• Langsomt fordøjelige kulhydrater, fordøjelige fibre  og  andre ingredienser til  at  
 understøtte en god mæthedsfornemmelse. 
• Et  miks af forskellige fordøjelige fibre  og mannan-oligosakkarider  for at under- 
 støtte et sundt mave-tarmsystem samt et sundt og velfungerende immunforsvar. 
• Indeholder essentielle fedtsyrer for at understøtte en sund og skinnende pels. 
• Appetitvækkende duft og konsistens.
• Indeholder carnitin, som understøtter fedtforbrændingen og derved understøt-
 ter vedligeholdelse af normalvægten. 
• QLC, en unik antioxidant pakke som hjælper til at understøtte hundens immun- 
 forsvar. 
• Sammensat ud fra en fast opskrift for en ensartet fodersammensætning og -indhold.

Det anbefales altid at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hundens sundhed og trivsel. 

Sammensætning:
Hel hvede, hel havre, kyllingemel, hele majs, hel byg, majsstivelse, hydrolyseret kyllingekødprotein, umelasserede 
roefibre, ris, gær, lucerne, ærter, dicalciumfosfat, gulerødder, lakseolie, natriumbikarbonat, kanel,  yucca, solbær, 
grønkål, spinat, rødbede, rosmarin, hyben, granatæble.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Skal opbevares tørt og køligt. 

Analytiske bestanddele:
Energi              333 kcal/100 g foder
Råprotein                                   20 %
Råfedt                                            5 %

Råaske                                           6 %
Træstof                                          5,4 %
Vandindhold                             <10 %
Kalcium                                         1,2 %

Fosfor                                            0,9 %
Natrium                                     0,24 %
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Gode råd om fodring 
Indfør Chudleys Lite gradvist over en periode på 5 til 7 dage, indtil det fuldstændigt erstatter det tidligere foder. 
Chudleys Lite kan gives tørt eller fugtet med vand eller sovs til det har den konsistens, som din hund foretrækker. 

Nedenstående mængder er kun vejledende, og du bør kun give din hund de mængder, som er tilstrækkelige for 
at opretholde dens form, afhængig af aktivi-tetsniveau og form. 

Du bør sikre, at din hund altid har adgang til frisk drikkevand. 

For at opretholde og kontrollere din hunds vægt på det optimale for dens race og størrelse bør Chudleys Lite 
gives i kombination med et regelmæssigt træningsprogram. 

Lad dig ikke friste til at give din hund for mange godbidder eller lækkerbiskener.

Hvor meget skal du give den? 

Hundens størrelse Optimal voksenvægt Dagligt behov i gram 
Lille 5 kg – 10 kg 100 - 150 g 

Mellem 10 kg – 25 kg 150 - 295 g 
Stor 25 kg – 45 kg 295 - 450 g 

Kæmpe >45 kg 450 g+ 


