
Ingredienser: 

 

Korn, kød & animalske biprodukter, olie og fedtstoffer, 
vegetabilske biprodukter, fisk & fiskeprodukter, gær, 
mineralstoffer, sukker. 
 

Tilsat: 
 

Vitaminer, mikromineraler, EU godkendte antioxidanter. 
 

Næringsindhold pr. 100 gr. 
 

Råprotein 
Fedt 

22,0 % 
12,5 % 

Træstof 2,5 % 
Råaske 7,0 % 
Vand  9,0 % 
Calcium 1,3 % 
Fosfor 1,0 % 
Vitamin A 
Vitamin D3 
Vitamin E 

960 IE/kg 
96 IE/kg 

9,6 mg/kg 

 
Vitaminer: Tilsat pr. 1000 gr. 
 

Vitamin A 12000 IE 
Vitamin D3 
Vitamin E 

1200 IE 
120 mg 

 

 

Basiskost  med oksekød & lever 

 

 

 

 

 

 

Basiskost 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Forhandles kun hos nedenstående: 

Nordic Stald Kemi A/S 
Industriparken 15, Skodborg • 6630 Rødding 

Tlf. +45 74 84 87 06 Mobil 40 14 87 05 • Fax 74 84 81 80 

CVR nr. 30715292 • E-mail: post@nordicstaldkemi.dk 
208-R757126       varenr.  

Mineraler: 

 
 

Zink, zinksulfat, monohydrat 155,5 mg 
Jod, calciumjodat, vandfrit 4,6 mg 
Selen, Natriumselenit 0,1 mg 
 

Fodervejledning: (daglig ration) 
 

Hundens vægt: 
 
 

  1 -   5 kg Ca.       30 - 100 gr 
  5 - 10 kg Ca.     100 - 170 gr 
10 - 20 kg Ca.     170 - 260 gr 
20 - 30 kg Ca.     260 - 360 gr 
30 - 40 kg Ca.     360 - 460 gr 
40 - 50 kg 
50 - 60 kg 
60 - 70 kg 

Ca.     460 - 560 gr 
Ca.     560 - 660 gr 
Ca.   660 - 800 gr 

 

Denne ration kan alt efter hundens behov tilpasses. 
 

Basiskost indeholder ingen kunstige farve- og smagsstoffer. 
 

Tilberedning: Basiskost kan fugtes med en smule vand eller 

serveres tørt. 
 

Fremstillet: 18 mdr. inden den anførte dato for (MHT.) 
 

Bør anvendes inden / Mindst Holbar Til: (MHT.) 
 

For dato af mindst holdbar til: se siden af posen. 
 

Opbevares tørt & køligt, må ikke udsættes for direkte sol-lys. 

Ekstruderet fuldkost til voksne hunde. 
 

Basiskost er et foder til voksne hunde med et 
normalt aktivitetsniveau. 
 

Basiskost er et alsidigt sammensat foder der fremmer 
hundens trivsel, samt vedligeholder muskler, knogler og tænder. 
Foderets sammensætning er med til at give hunden en sund 
hud samt en flot og sund pels. 
 

Basiskost sikrer hunden et langt og sundt liv. 
 

Basiskost er rig på kød, hvilket gør foderet meget velsmagende. 
 

Basiskost vil hjælpe dig med at holde din hund i top kondition. 
En perfekt løsning til den voksne hund. 
 

 

Sørg altid for at hunden har adgang til frisk og rent drikkevand. 

http://www.nordicstaldkemi.dk/

