
CARRIER JUNIOR är ett vetefritt och köttbaserat helfoder i mindre tugg
vänliga bitar till valpar av alla raser. Ett näringsrikt balanserat foder, till
verkat på väl valda lättsmälta och högkvalitativa råvaror, för att ge de bästa 
förutsättningarna för valpens uppväxt. Sammansättningen ger valpen en god 
tillväxt och fin päls.  
Carrier Junior är även ett utmärkt vuxenfoder till hundar av mindre raser. 
 
• Svensktillverkat Super Premium foder
• Ger din valp en god tillväxt och fin päls

• Ett utmärkt vuxenfoder till hundar av mindre raser

• VETEFRI

• KÖTTBASERAD  innehåller 78% animaliska proteiner

• Högkvalitativa råvaror

• Hög smältbarhet

• Rik på vitaminer

• Omega 3 (EPA/DHA) & Omega 6

• Fructooligosakkarider (FOS) – för en god tarmhälsa

• Rosmarin = Naturlig antioxidant

• Berikad med 300 mg VitaminC

Sammansättning: Torkat köttprotein av kyckling och gris, majs, korn, ris, 
animaliskt fett (gris) och vegetabilisk olja (rapsolja), laxmjöl, linfröexpeller, 
torkad betmassa, bryggerijäst, torkade morötter, fructooligosakkarider (FOS) 
och örter (rosmarin).

CARRIER JUNIOR innehåller inte några tillsatta färg eller konserverings
medel.

Förpackningsstorlek: 15 kg säck och 4 kg förpackning.

För utfodringsanvisningar hänvisar vi till vår hemsida
www.svenskahundfoder.se eller till baksidan av säcken.

JUNIOR
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Näringsvärde:
Råprotein ........................... 25.0%
Råfett & Råolja .................... 14.0%
N.F.E (Kolhydrater) .............. 43.0%
Växttråd/Fibrer ..................... 2.5%
Vatten .................................. 9.0%
Råaska (Mineraler) ................ 6.5%
Varav Kalcium ...................... 1.3%
 Fosfor ........................ 1.0%
 Natrium ................... 0.35%
Omega 3 ........................... 0.29%
Omega 6 ........................... 2.21%
FOS .................................... 0.2%
Rosmarin ............................ 0.01%

Tillsatser, Vitaminer/kg foder:
Vitamin A ...................... 14 000 IE
Vitmain D ........................ 1 400 IE
Vitmain E ......................... 175 mg
Vitamin C ......................... 300 mg
Vitamin B1 ......................... 12 mg
Vitmain B2 ............................ 9mg
Vitamin B6 ............................ 9mg
Vitamin B12 .................... 0.12 mg
Niacin ............................... 88 mg
Pantotensyra ....................... 44 mg
Folin ................................. 0.7 mg
Biotin .............................. 0.35 mg
Vitamin K ............................. 3 mg
Kolinklorid..................... 1 500 mg

Tillsatser, Spårämnen:
Koppar (som kopparsulfat) ... 10 mg 
Selen (som selenjäst)......... 0.35 mg

Omsättbar energi ......... 14.9 MJ/kg 
Kcal ................................. 3556/kg


