
OLIVER’S SENIOR CLASSIC er formuleret/fremtaget ifølge OLIVER’S høje kvalitetskrav, og indeholder ud over den 

korrekte balance af alle de vigtige næringsstoffer/näringsämnena, som hunde har behov for hver eneste dag, yderligere 

næringsstoffer, som OLIVER’S mener gavner/stärker din hunds sundhed.  
 

Foderet er derfor optimeret med:  

OLIVER’S TRIPLE FIBERPLAN – ærtefibre, roefibre/betfibrer og cikoriefibre, 

OLIVER’S FLEX-C - glukosamin og chondroitin, 

OLIVER’S OMEGA-3 BOOST – fiskeolie, 

OLIVER’S DIGESTION BOOST – funktionelle fibre mm. (FOS, MOS, Yucca), 

OLIVER’S AURA BOOST – med naturlige biologiske antioxidanter.  

 

OLIVER’S SENIOR CLASSIC er fremstillet af de bedste ingredienser/råvaror af høj kvalitet. 

 

Hos OLIVER’S tilsætter vi naturligvis ingen kunstige farvestoffer/färgämnen, smagsstoffer/smaktillsatser eller 

konserveringsmidler til vores foder. 
 

Et kostskifte/förändring kan være voldsomt for hundens mave. Derfor anbefaler/rekommenderar vi, at hunden gradvist 

over 3-7 dage vænner sig til/vänjar sig vid det nye foder ved at blande det nye foder med det gamle. I de første dage 

med størst andel af det gamle foder og til slut omvendt. 
 

Sørg for/Sörja för at overholde spisetiderne og husk, at foderanvisningerne kun er vejledende. Den korrekte mængde 

varierer fra hund til hund og afhænger af race, omgivelser og aktivitetsniveau. 
 

Husk, at din hund altid skal have adgang til frisk vand/vatten. 
 

Opbevar foderet tørt og køligt. 
 

Sammensætning: Tørret kylling, kalkun og and (i alt min. 20%, bestående af 83% kylling, 12% kalkun, 5% and), hirse, 

frisk kylling & kalkun (total min. 14%, bestående af 60% kylling, 40% kalkun), sorghum, ærter1, tørret roepulp1, 

kartoffelprotein, fjerkræfedt/fjäderfä fett, hørfrø, proteinhydrolysat, tørret æg, tørret laks, fiskeolie4, tørgær2, natriumklorid, 

persille3, porre, gulerod/morot3, tomat3, tyttebær3, cikorie1,2, blåbær3, glucosamin5, chondroitin5, 

morgenfrueekstrakt/ringblomsextrakt3, Yuccaekstrakt2. 
 

1 svarer til OLIVER’S Triple Fiber Plan 

2 svarer til OLIVER’S Digestion Boost (FOS, MOS, Yucca) 

3 svarer til OLIVER’S Aura Boost 

4 svarer til OLIVER’S Omega-3 Boost 

5 svarer til OLIVER’S Flex-C 
 

Analytiske bestanddele/innehåll: Protein: 28%, Olie & Fedtstoffer/fett: 13%, Træstof/fibrer: 3,5%, Råaske: 6,6%, 

Calcium: 1,3%, Fosfor: 0,95%, Omega 3: 0,85%, Omega 6: 2,09%. 
 



Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer/tillsatser pr. kg: Vitamin A: 13.000IE, Vitamin D3: 1.300IE, Vitamin E: 350mg, 

Kobber (som cuprisulfat, pentahydrat): 11mg, Zink (som zinkoxid): 70mg, Zink (som zink chelat aminosyrehydrat): 75mg, 

Jod (som calciumjodat, vandfri): 2mg, Selen (som natriumselenit): 0,2mg, L-carnitin: 50mg. 
 

Energiindhold: 360 kcal/100g 

 

Holdbarhed/bäst före: Fremstillet 18 mdr. før mindste holdbarhedsdato printet på posen/påsen. 

 

Naturlige antioxidanter: Alphatocopheroler 

 


