
NÆRINGSINNHOLD

Energi, omsettelig pr. kg 
(FEDIAF 2021) 5096 kcal

NÆRINGSSTOFFER  

Protein 29 %

Fett 33 %

Fiber 2,2 %

Kostfiber 8,7 %

Aske 7,2 %

NFE (nitrogenfrie ekstraktstoffer 
– karbohydrater minus fiber) 23,7 %

Vann 5 %

MINERALER  

Kalsium 1,52 %

Fosfor 0,89 %

Natrium 0,45 %

Magnesium 0,10 %

SPORSTOFFER  

Kopper 13,00 mg/kg

Sink 120 mg/kg

Jern (tilsatt) 115 mg/kg

Jod (tilsatt) 1,7 mg/kg

Mangan 40 mg/kg

AMINOSYRER  

Arginin 1,89 %

Lysin 2,00 %

Methionin 0,60 %

Methionin og Cystein 0,80 %

Treonin 1,15 %

Taurin 0,34 %

VITAMINER  

Vitamin A 16000 i.e/kg

Vitamin D3 1500 i.e/kg

Vitamin E 400 i.e/kg

Vitamin C 200 mg/kg

Vitamin B1 (Tiamin) 12 mg/kg

Vitamin B2 (Riboflavin) 24 mg/kg

Vitamin B3 (Niacin) 150 mg/kg

Vitamin B5 (Pantotensyre) 60 mg/kg

Vitamin B6 (Pyridoksin) 30 mg/kg

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0,064 mg/kg

Biotin 1,5 mg/kg

Folinsyre 4 mg/kg

Kolin 2300 mg/kg

FETTSYRER  

Omega 6/Omega 3 5,15 

Omega 3 11,39 g/kg

Omega 6 58,65 g/kg

EPA (C 20:5) + DHA (22:6) 5,35 g/kg

Linolsyre 5,83 %

Sorteres som plastavfall. 100% resirkulerbar forpakning.

Appetitt er et funksjonelt hundefôr beriket 
med aktive ingredienser hentet fra norsk natur. 
De ulike produktene i vårt brede sortiment er 
utviklet for å dekke ulike ernæringsbehov, slik at 
alle kan finne et fôr spesielt tilpasset sin hund.

Appetitt Extreme er tilpasset svært aktive hunder med 
høyt energibehov. Høyt innhold av fett, prebiotiske stoffer 
og lettfordøyelig protein av animalsk og marin opprinnelse 
hjelper hunden til å yte sitt beste under hard trening, jakt 
og løping. Det høye fettinnholdet sammen med karnitin 
stimulerer til økt fettsyreforbrenning. Lecitin for bedre 
fettfordøyelse. Dette gir ekstra energi til aktive hunder med 
høyt energibehov. Fôret inneholder ingen kornråvarer med 
unntak av ris og har og har et høyt innhold av hydrolyserte 
råvarer. Det gir et lavt innhold av råvarer som kan føre 
til fôrintoleranse og allergier. Høyt innhold av naturlige 
antioksidanter som vitamin E og rosmarin. Naturlig 
glukosamin og kondroitin fra laks og kylling for ledd og 
bein. Antarktisk krill støtter hunden med de essensielle 
omega-3 fettsyrene EPA og DHA som fosfolipider for hud, 
pels og ledd. Frukto-oligosakkarider (FOS) og mannan-
oligosakkarider (MOS) for fordøyelsen og betaglukaner fra 
gjær tilsettes for den generelle helsen til hunden.

Sammensetning
Animalsk fett av kylling, tørket animalsk protein av kylling, stivelse fra potet, hydrolysert animalsk protein av 
kylling (11 %), ris, stivelse fra erter, tørket krill (Euphausia superba), tørket marint protein av fisk, hydrolysert 
marint protein av laks (3 %), tørket betemasse, lignincellulose, fiskeolje, kalsiumkarbonat, lecitin, mannan-
oligosakkarider (MOS), natriumklorid, frukto-oligosakkarider (FOS), kaliumkarbonat, betaglukaner fra gjær, 
rosmarin.

Bruksanvisning
Appetitt Extreme har høyt energiinnhold og et 
næringsinnhold tilpasset voksne hunder med svært 
høyt aktivitetsnivå. Det vil si ved hardt arbeid 
som trening, løp og jakt. En stor del av energien 
kommer fra fett som er gunstig for hundens 
prestasjoner under langvarig hardt arbeid. 

Tabellen angir daglige fôrmengder i gram pr. dag 
relatert til hundens vekt. Fôrmengder kan variere 
med +/- 20% avhengig av hundens aktivitetsnivå. 
Hunden skal alltid ha fri tilgang på friskt 
drikkevann. Fôret oppbevares tørt og kjølig.

Funksjonelle stoffer
Antioksidanter: Vitamin E (α-tokoferol)  250 mg/kg
Aminosyrer: L-Karnitin 500 mg/kg
Frukto-oligosakkarider (FOS) 0,2 %
Mannan-oligosakkarider (MOS) 0,15 %
Betaglukaner 0,8 %
Lecitin 0,8 %

Proteinkvalitet
Andel animalsk og marint 
protein av totalprotein  93,22 % 
Andel hydrolysert protein  13,41 %
Andel hydrolysert protein av totalprotein 46 %

KROPPSVEKT (KG) HARDT ARBEID, JAKT, TRENING OG 
LØP (3–6 TIMER PR. DAG) (G/DAG)

HARDT ARBEID, JAKT, TRENING 
OG LØP (MER ENN 6 TIMER PR. DAG) 

(G/DAG) 

10 160 280
15 200 385
20 260 490
25 310 570
30 350 650
35 400 745

40 450 835

45 520 900

50 590 985

55 650 1050

60 710 1130

EXTREME
Fullfôr til voksne hunder med svært høyt aktivitetsnivå

MEDIUM
FÔRKULE


