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Vuxna hundar med idealvikt
under 10 kg vid:
• övervikt
• diabetes mellitus
• överviktsrelaterad hyperlipidemi (förhöjd halt av blodfetter)
• bevarande av idealvikt efter
viktminskning
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• dräktighet, digivning, tillväxt
• kroniska sjukdomar som
kräver ett ökat energiintag

• En särskild blandning av kostfibrer
ger en ökad volym i magsäcken
och fördröjer magsäckstömningen.
Detta bidrar till att ge hunden en
god mättnadskänsla.
• Ett högt proteininnehåll
(112g/1000kcal) bidrar till att
bibehålla muskelmassan under
bantningen.
• Natriumpolyfosfat binder fritt
kalcium i saliven, vilket fördröjer
bildningen av tandsten.
• Förhöjd koncentration av
näringsämnen (proteiner,
mineraler och vitaminer) per
energienhet säkerställer att
hundens näringsbehov täcks
trots ett lägre energiintag.

Verklig storlek

1.5, 3.5 och 8 kg

målvikt
2kg
3kg
4kg
5kg
6kg
7kg
8kg
9kg
10kg

start
gram
44
60
74
88
101
113
125
136
148

efter fyra veckor*
gram
38
51
64
75
86
97
107
117
126

underhåll av målvikt
gram
42
56
70
83
95
106
118
129
139

* Minska mängden foder om hunden inte går ner i vikt.

Börja med att bedöma hundens målvikt för att bestämma det dagliga
foderintaget. Optimal viktnedgång är 1-3% per vecka. Det är olika
från individ till individ hur mycket energiintaget måste minskas för att
viktnedgång ska ske.
För att hunden ska behålla sin målvikt efter viktminskningen
rekommenderar vi fortsatt utfodring med Satiety Small Dog.
Vi rekommenderar att det dagliga intaget delas upp på minst två måltider.

YTTERLIGARE INFORMATION
Satiety Small Dogs mättnadseffekt har bekräftats i flera olika studier på
Royal Canins forskningscenter.

Symbolen S/O-index garanterar att
fodret främjar en miljö i urinvägarna
som är ogynnsam för bildandet
av kristaller av typen struvit och
kalciumoxalat.

per 100g
produkt

NYCKELTAL

Protein __________________________ 30g
Fett ____________________________ 9.5g
Stärkelse ______________________ 16.5g
Kolhydrat ______________________ 28.8g
Kostfiber ______________________ 27.8g
Växttråd _______________________ 15.5g
Omega 6 _______________________ 1.92g
Omega 3 _______________________ 0.54g
EPA+DHA ______________________ 0.26g
Kalcium ________________________ 0.9g
Fosfor __________________________ 0.7g
Natrium ________________________ 0.7g
L-karnitin ______________________ 30mg
Kondroitin+glukosamin __________ 100mg
Omsättbar energi (C)**:________ 266.8 kcal
**NRC 2006 TDF.

Samverkande antioxidantkomplex
Vitamin E ___________________________ 80mg
Vitamin C ___________________________ 40mg
Taurin _____________________________ 210mg
Lutein _____________________________ 0.75mg

SAMMANSÄTTNING
Torkat fågelprotein, cellulosafiber, vetegluten***,
tapioka, majsgluten, hydrolyserat animaliskt
protein, cikoriamassa, majs, vete, animaliskt
fett, psylliumfrön/skal, mineraler, fiskolja,
fettsyrasalter, frukto-oligosackarider,
skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin),
tagetesextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från
brosk (innehåller kondroitin).
***L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteiner som
valts ut för sin mycket höga smältbarhet.

Tillsatser (per kg)****
Näringstillsatser:

Vitamin A: 18800IE, Vitamin D3: 1000IE, E1 (Järn):
35mg, E2 (Jod): 3.5mg, E4 (Koppar): 7mg, E5
(Mangan): 45mg, E6 (Zink): 136mg , E8 (Selen):
0.06mg.
Konserveringsmedel - Antioxidanter.
**** Värdena anger tillsatta nivåer av näringsämnena
i produkten. För totala nivåer, se produktöversikten.
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