
HIGH-ENERGY EXTREME är ett vetefritt och mycket köttrikt  
helfoder till vuxna hundar av alla raser med extra högt energibehov.  
Tillverkad på väl valda högkvalitativa råvaror och har en hög  
smaklig- och smältbarhet. 
High-Energy Extreme är ett mycket närings- och vitaminrikt foder med  
animaliska proteiner. Rekommenderas inte till hundar under 1 års ålder!

• Svensktillverkat Super Premium foder
• Till aktiva och arbetande hundar

• Till hundar som behöver lägga på vikt/hull

• Till kräsna hundar

• Ett bra återhämtningsfoder till hundar som behöver extra energi,  
t ex utarbetade hundar och digivande tikar

• VETEFRITT

• KÖTTBASERAT - innehåller 88% animaliska proteiner

• Högkvalitativa råvaror

• Mycket smakligt

• Rikt på vitaminer

• Omega 3 (EPA/DHA) & Omega 6

• Glucosamin

• Fructooligosakkarider (FOS) – för en god tarmhälsa

• Rosmarin = Naturlig antioxidant

• Berikad med 350 mg Vitamin C

Sammansättning: Torkat köttprotein av kyckling och gris, animaliskt fett 
(gris) och vegetabilisk olja (rapsolja), majs, ris, korn, laxmjöl, linfröexpeller, 
blodmjöl, bryggerijäst, algmjöl, fructooligosakkarider (FOS), rålecitin, glucos-
amin, och örter (rosmarin).

HIGH-ENERGY EXTREME innehåller inte några tillsatta färg- eller 
konserverings medel.

Förpackningsstorlek: 15 kg säck.

För utfodringsanvisningar hänvisar vi till vår hemsida
www.svenskahundfoder.se eller till baksidan av säcken.
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Näringsvärde:
Råprotein ........................... 34.0%
Råfett & Råolja .................... 30.0%
N.F.E (Kolhydrater) .............. 19.5%
Växttråd/Fibrer ..................... 1.1%
Vatten .................................. 8.0%
Råaska (Mineraler) ................ 7.4%
Varav Kalcium ...................... 1.5%
 Fosfor ........................ 1.1%
 Natrium ................... 0.35%
Omega 3 ............................. 0.4%
Omega 6 ............................. 3.6%
Glucosamin ...................... 0.025%
FOS .................................... 0.2%
Rosmarin ............................ 0.01%

Tillsatser, Vitaminer/kg foder:
Vitamin A ...................... 20 000 IE
Vitmain D ........................ 2 000 IE
Vitmain E ......................... 300 mg
Vitamin C ......................... 350 mg
Vitamin B1 ......................... 17 mg
Vitmain B2 ......................... 13 mg
Vitamin B6 ......................... 13 mg
Vitamin B12 .................... 0.17 mg
Niacin ............................. 125 mg
Pantotensyra ....................... 63 mg
Folin ................................. 1.0 mg
Biotin .............................. 0.51 mg
Vitamin K .......................... 4.3 mg
Kolinklorid..................... 3 000 mg

Tillsatser, Spårämnen:
Koppar (som kopparsulfat) ... 15 mg 
Selen (som selenjäst)........... 0.6 mg

Omsättbar energi ......... 18.5 MJ/kg 
Kcal ................................. 4415/kg


