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Chudleys Puppy/Junior
 - Til hvalpe fra 2-3 ugers alderen samt unghunde
i vækst 

Fordele ved Chudleys Puppy/Junior

• Specielt sammensat til at understøtte den tidlige vækst hos hvalpe. 
• Moderat energiindhold for en stabil vækst hos unge hunde. 
• Indeholder en blanding af forskellige fordøjelige fibre og karetenoider til 
 at understøtte en sund fordøjelse og velfungerende immunforsvar. 
• Appetitvækkende smag for at understøtte ædelysten. 
• Let at blande med varmt vand, så der dannes en appetitvækkende duft og  
 konsistens. 
• QLC, en unik antioxidant pakke som hjælper til at understøtte hundens  
 immunforsvar. 
• Indeholder essentielle fedtsyrer, som er vigtig for bl.a. udviklingen af hjernen, indlæringsevnen, samt 
 immunforsvaret
• Indeholder en række næringsstoffer til at understøtte en sund og skinnende pels. 
• 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:
Fjerkræmel (kylling og and), majs, byg, kyllingefedt, majsstivelse, havre, ris, hydrolyseret kyllingekødprotein, 
umelasserede roefibre, hørfrø, lakseolie, gær, havalger, tang, kaliumklorid, solbær, yucca, grønkål, spinat, rød-
bede, rosmarin, hyben, granatæble.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Skal  opbevares tørt og køligt.Det anbefales altid at kontakte dyr-
lægen ved enhver tvivl om hundens sundhed og trivsel.

Analytiske bestanddele:
Energi               400 kcal/100 g foder
Råprotein                                   28 %
Råfedt                                         14 %

Råaske                                           6 %
Træstof                                        2,75 %
Vandindhold                             <10 %
Kalcium                                       1,25 %

Fosfor                                            0,9 %
Natrium                                     0,25 % 
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Fodringsvejledning

Gode råd omkring fodring:
Indfør Chudleys Puppy/Junior gradvist over en periode på 3-5 dage. Maden skal blandes med varmt (37 
grader) vand og røres indtil det er blevet vælling. Sørg for at alle hvalpe i kuldet får den samme andel af 
maden.

Chudleys Puppy/junior kan gives tørt eller fugtet med vand eller sovs til det har den konsistens, som 
dine hvalpe foretrækker i takt med de nærmer sig fravænning.

Nedenstående mængder er kun vejledende, og du bør kun give din hund de mængder, som er tilstræk-
kelige for at opretholde dens form, afhængig af dens aktivitetsniveau og dine hvalpes formning, samt 
for at opretholde en stabil vækstrate. 

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

Du bør sikre dig, at din hund altid har adgang til rent frisk vand.

Hvor meget skal du give den?

Fodringsguide:

Alder - 
måneder

<1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-18

Voksen 
størrelse

Daglig tildeling

Lille 
(5-10 kg)

<25 g 75-130 g 130-150g 150-155g 140-150g Brug voksenfoder

Medium 
(10-25 kg)

<30 g 100-175 g 175-285g 270-285g 260-270g 260-270g Brug voksenfoder

Stor 
(25-45 kg)

<35g 130-220g 220-320g 320-400g 400-410g 395-410g 380-395g Brug 
voksen-

foder
Kæmpe
(>45 kg)

<45g 150-335g 335-465g 465-530g 530-610g 585-610g 540-585g 530-550g

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


