Holmegården Value pack 400 g.
Råhud Stick m. Lam
10516

Denne Value pack indeholder 400 råhudspinde med lammesvøb. Svøbet
er af 56% lammekød. Rawhidepinde er perfekte som en længerevarig
belønninger til din hund mellem måltider eller til aktivering.
Fisken tilføjer vigtige omega 3 fedtsyrer som din hund ikke selv kan
producere.
Værdi for pengene- og din hund vil elske dem!
Produktet er udviklet og testet i samarbejde med ernæringseksperter og
opdrættere for at få og opretholde et højt niveau af brugerværdi.
Vores Value Pack poser har en smart zip-lock funktion, så det er nemt at
åbne og lukke posen igen. Standardsprog på posen er UK, DK, SE, NO, FI,
DE og PL
Opbevaringstiden er 18 måneder fra produktionsdatoen.
Produktet er produceret i Kina i en IFS, BSI-certificeret fabrik. Faunakram
Pet Food A/S foretager kontroltjek af fabrikken flere gange hvert år for at
sikre, at vores krav til kvalitet og sporbarhed holdes på det højeste niveau.
Vi tilføjer 2% glycerin og 2% sorbitol fra naturlige kilder for at sikre at
produktet er let fordøjeligt og smagfuldt i længere tid.

Sammensætning:
Lam (56%), råhud (35%), ærtestivelse (5%), glycerin
(2%), sorbitol (2%)

FAUNAKRAM PET FOOD
LYNGBYVEJ 403
2820 GENTOFTE
DENMARK

ANALYTISKE BESTANDDELE:

Råprotein

45%

Råfedt

8%

Råaske

2%

Træstof

1%

Vand

22%
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Holmegården Value pack 400 g.
Råhud Stick m. Lam
10516

Vægt af voksen hund (kg)

(Enheder/dag)

Lille Hund (Max. 10 kg)

1-2 pcs/dag

Medium Hund (10-25 kg)

1-3 pcs/dag

Stor Hund (Min. 25 kg)

2-4 pcs/dag

Fodervejledning: Som belønning mellem måltider. Reducer foderindtag efter behov. Sørg for, at hunden altid har
adgang til frisk drikkevand. Hold hunden under konstant opsyn under fodring. Opbevare produktet køligt og tørt.
Venligst luk posen korrekt efter fodring. Dyrefoder skal ikke anvendes som menneskeføde
NB: Det er forbundet med en risiko at give sin hund tyggeben. Derfor anbefales det at hunden er under opsyn af
ejeren, når den spiser tyggeben, da halvspiste bidder kan sætte sig fast i forskellige dele af
fordøjelsessystemet.

Unit 400 gram

Colli Sales display x 10 pcs

1/2 pallet x Colli

Produktnummer: 10515
PRODUCT: EAN: 5714736000214
KOLLI/DISPLAY EAN: 15714736000211
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1 pallet x colli

