
OLIVER’S ACTIVE GRAIN FREE har et højt indhold af kylling og et korrekt og afbalanceret indhold af omega-3 og 

omega-6 fedtsyrer. 

OLIVER’S ACTIVE GRAIN FREE er formuleret 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, 

OLIVER’S FLEX-C, 

OLIVER’S OMEGA-3 BOOST, 

OLIVER’S DIGESTION BOOST 

OLIVER’S AURA BOOST.  

 

OLIVER’S ACTIVE GRAIN FREE 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. 
 

Vi anbefaler/rekommenderar, 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. Foderet kan med fordel også anvendes til drægtige/dräktige 

og diegivende/diande tæver/tikar. Ved store kuld/kull kan 
 

tæven/tikan spise/äte op til 6 gange hendes normale foderindtag/upptagning når diegivning er på højeste niveau. Husk, 

at din hund altid skal have adgang til frisk vand/vatten. Opbevar foderet tørt og køligt.  
 

Sammensætning: Tørret kylling, kalkun og and (total min 20%, bestående af 83% kylling, 12% kalkun, 5% and), 

kartoffelmel/potatismjöl, fjerkræfedt, ærteprotein, ærter1, fersk kylling & kalkun (total min 7%, bestående af 60% kylling, 

40% kalkun), tørret roepulp, kartoffelprotein/potatisprotein, kartoffelstivelse/potatisstärkelse, hørfrø, tørret laks, 

proteinhydrolysat, tørgær/torkad jäst2, fiskeolie4, natriumchlorid, porre, gulerod/morot3, tomat3, tyttebær3, cikorie1,2, 

blåbær3, glucosamin5, chondroitin5, morgenfrueekstrakt/ringblomsextrakt 3, persille3, Yuccaekstrakt2. 
 

1 svarer til OLIVER’S Triple Fiber Plan 

2 svarer til OLIVER’S Digestion Boost 

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: 30%, Olie & Fedtstoffer/fett: 20%, Træstof/fibrer: 2%, Råaske: 6,2%, 

Calcium: 1,2%, Fosfor: 0,9%, Omega 3: 0,72%, Omega 6: 3,26%. 
 



Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer/tillsatser pr. kg: Vitamin A: 12.000IE, Vitamin D3: 1.200IE, Vitamin E: 150mg, 

Kobber (som cuprisulfat, pentahydrat): 10mg, Zink (som zinkoxid): 70mg, Zink (som zink chelat aminosyrehydrat): 45mg, 

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

Energiindhold: 410 kcal/100g 

 

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

 

Naturlige antioxidanter: Alphatocoferoler 

 

  
 

 
 

  
 

Fodervejledning: Voksen hund 

 

Hundens vægt (kg)                         Fodermængde (g/dag) 

 

2,5-5                                                    65-100 

5-7,5                                                    100-140 

7,5-10                                                  140-170 

10-12,5                                                170-200 

12,5-15                                                200-230 

15-17,5                                                230-255 

17,5-20                                                255-280 

20-22,5                                                280-315 

22,5-25                                                315-340 

25-30                                                   340-380 

30-35                                                   380-430 

35-40                                                   430-475 

40-45                                                   475-520 

45-50                                                   520-565 

50-60                                                   565-645 

60-70                                                   645-725 

70-80                                                   725-800          


