Häntää heiluttavan herkullista!

Mistä kaikki alkoi?
Forthglade perustettiin vuonna 1971 Devonissa,
UK:ssa muutaman lemmikin omistajan toimesta.
He olivat turhautuneita tarjolla olevien lemmikin
ruokien huonoon laatuun. He päättivät kehittää
uuden ravitsevan tuotesarjan, joka sisältää runsaasti lihaa ja vain terveellisiä raaka-aineita. Lemmikinomistaja -tiimi tunnetaan nykyisin UK:n
luonnollisen lemmikkien märkäruoan tuotannon
uranuurtajana.
Forthgladen tiimi suhtautuu edelleen vahvalla intohimolla työhönsä kehittää herkullisia reseptejä
käyttäen parhaita mahdollisia raaka-aineita – ilman turhia lisä- tai täyteaineita. Vain parhaat,
100 % luonnolliset, raaka-aineet kelpaavat Forthgladen ruokiin, jotka valmistetaan edelleen Devonissa. Ruokiin käytetään vain paikallisia ja UK:sta
tulevia raaka-aineita, joiden alkuperä on jäljitettävissä aina maatiloille saakka.
Hyvä ruokavalio on avain onnelliseen ja terveeseen lemmikin elämään, siksi Forthgladen Complate Meal Grain Free -sarjan ruoat
ovat täynnä maukasta lihaa täydennettynä välttämättömillä vitamiineilla ja mineraaleilla, jotka
turvaavat päivittäisen ravintoaineiden saannin.
Forthglden Grain Free-sarja sai vuonna 2016 ja
2017 arvostetun “Dog Product of the year”-palkinnon.

Forthglade -koirien märkäruoat – Jokainen
Forthgladen tuotteissa on korkea lihapitoisuus. Ne sisältävät
vähintään 75 % täyslihaa, ja liha on tuotteissa aina täyslihaa. Sen seassa
ei ole käytetty rusto- tai luuainesta tai lihaa korvaavia jauhoja. Ruoat
on valmistettu täysin luonnollisista raaka-aineista. Ruoka on erittäin
maistuvaa ja reseptien valikoima ilahduttaa jopa nirsointa hännän
heiluttajaa.
Viljaton ja lisäaineeton
Erittäin maistuva, myös nirsoille
100 % luonnolliset raaka-aineet
Valmistettu Englannissa
Raaka-aineiden alkuperä jäljitettävissä maatiloille saakka
Korkea proteiinipitoisuus täyslihasta (ei sisällä rusto- tai luuainesta)
Ei sisällä lisä- tai täyteaineita tai ylimääräistä vettä
Hellävarainen valmistusmenetelmä, joka varmistaa vitamiinien ja 		
mineraalien säilymisen
Forthglade-tuotteissa on valittavissa kahta erilaista sarjaa: Complete
Meal Grain Free – Viljaton -valmisateriat ovat täydellisiä aterioita käytettäväksi sellaisenaan. Just90%-täydennysateriat puolestaan
on tarkoitettu käytettäväksi maukkaana lisäruokana. Lisäämällä
Just90% esimerkiksi kuivamuonaan saat koirasi ateriasta maukkaan
herkullisen. Just90%-aterioita
voi käyttää toisinaan myös
yksistään kovan rasituksen,
kuten metsästys- tai treenipäivän jälkeen täydentämään
proteiini- ja energiavajetta.

suupala täyttä tavaraa
Complete Meal Grain Free – Viljaton
ateria
Forthgladen Complete Meal Grain Free- Viljaton ateria -sarja on
suunniteltu täyttämään kaikki koirasi tarpeet. Jokainen resepti
on ravitsemuksellisesti tasapainotettu siten, että se sisältää 75 % lihaa sekä herkullisia, terveellisiä vihanneksia kuten myskikurpitsaa ja
bataattia viljojen asemasta. Hellävarainen valmistusmenetelmä varmistaa vitamiinien ja mineraalien säilymisen varmistaen lemmiksi
optimaalisen terveyden sen elämän joka vaiheessa, pennusta senioriksi. Grain Free -täysateriat ovat suunniteltu niin, että ne sopivat
myös kaikista herkkävatsaisimmille koirille.
Complete Meal Grain Free – Viljaton ateria sisältää kaiken mitä
koirasi tarvitsee pysyäkseen terveenä ja iloisena:
•
•
•
•

Suunniteltu herkkävatsaiset huomioiden
Hypoallergeeninen
Sisältää 75 % täyslihaa
Sisältää vihanneksia, vitamiineja, mineraaleja ja prebiootteja

Valitse viidestä maistuvasta reseptistä koirasi suosikki!
Eri makuvaihtoehdot: ankka, kalkkuna, kana, lammas
ja lohi.

Forthglade Complete Meal Grain Free –

Viljaton-sarjan -tuotteet

Complete Meal Puppy Duck,
Sweet Potato and Vegetables Grain Free

Complete Meal Adult Duck,
Potato and Vegetables Grain Free

Viljaton ankka-bataatti-vihannes pennuille
Spannmålsfri anka med sötpotatis och
grönsaker, valp

Viljaton ankka-peruna-vihannes
Spannmålsfri anka med potatis och
grönsaker

Pennuille 2-12 kk.
Koostumus:
Ankka (75 %), bataatti (4 %), porkkana (2 %),
herne (2 %), mineraalit, pellavansiemenöljy
(0,5 %), merilevä (0,45 %), prebiootti – frukto-oligosakkaridi, Yucca Schidigera -kasviuute, glukosamiini (100 mg/kg), kondroitiini
(100 mg/kg), kamomilla, persilja, rosmariini, nokkonen.
Lisäaineet (kg):
A-vitamiini 2900 IU, D3-vitamiini 232 IU,
E-vitamiini 35 mg. Hivenaineyhdisteet:
Aminohappojen sinkkikelaatti hydraatti
161 mg, aminohappojen rautakelaatti hydraatti 39 mg, aminohappojen kuparikelaatti hydraatti 23 mg, kalsiumjodaatti vedetön
0,95 mg. Ravintoaineet: Raakaproteiini 11 %,
raakakuitu 0,7 %, raakarasva 9,5 %, tuhka 4 %,
kosteus 70 %.

Käyttöohje: Täysruoka koiralle. Katso taulukosta annosteluohjeet. Jos koira saa muutakin ravintoa, määrää sopeutetaan vastaavasti.
Varastointi: Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Säilytä avattu tuote jääkaapissa ja
käytä 48 tunnin kuluessa. Vettä oltava jatkuvasti saatavilla.

Valp 2–12 månader.

För vuxna hundar 1 år +.

Sammansättning:
Anka (75 %), sötpotatis (4 %), morötter
(2 %), ärter (2 %), mineraler, linfröolja (0,5 %),
sjögräs (0,45 %), prebiotika - fruktooligosackarid, växtektrakt av Yucca Schidigera, glukosamin (100 mg/kg), kondroitin (100 mg/
kg), kamomill, persilja, rosmarin, nässla.

Sammansättning:
Anka (75 %), potatis (4 %), morötter (2 %), ärter
(2 %), mineraler, linfröolja (0,5 %), sjögräs
(0,45 %), prebiotika - fruktooligosackarid,
växtektrakt av Yucca Schidigera, glukosamin
(50 mg/kg), kondroitin (50 mg/kg), kamomill, persilja, rosmarin, nässla.

Näringstillsatser (per kg):
Vitamin A 2900 IU, vitamin D3 232 IU, vitamin E 35 mg. Föreningar av spårelement:
Zinkkelat av aminosyror, hydrat 161 mg;
järnkelat av aminosyror, hydrat 39 mg; kopparkelat av aminosyror, hydrat 23 mg; vattenfritt kalciumjodat 0,95 mg. Analytiska
beståndsdelar: Råprotein 11 %, växttråd 0,7 %,
råolja och råfett 9,5 %, råaska 4 %, fukt 70 %.

Näringstillsatser (per kg):
Vitamin A 2500 IU, vitamin D3 200 IU,
vitamin E 30 mg. Föreningar av spårelement: Zinkkelat av aminosyror, hydrat 139
mg, järnkelat av aminosyror, hydrat 33 mg,
kopparkelat av aminosyror, hydrat 20 mg,
vattenfritt kalciumjodat 0,8 mg. Analytiska
beståndsdelar: Råprotein 10,5 %, växttråd
0,7 %, råolja och råfett 9,5 %, råaska 3,5 %,
fukt 70 %.

Bruksanvisning: Helfoder för hundar.
Se tabell för fodermängder, och anpassa
mängderna vid blandning med annat foder.
Förvaring: Ska förvaras på sval och torr
plats. Placera i kylskåp efter öppnande och
använd inom 48 timmar. Se till att rent,
färskt vatten alltid finns tillgängligt.

annostelu
koko

ikä
(kk)

paino
täysikasvui- Forthglade
annoksia
sena kg

2-6
6-12

<5

¼ -1
¼ -¾

2-6
6-12

5-10

1-2
¾ - 1½

2-6
6-12

10-25

2 - 3½
1½- 2¾

2-6
6-12

25-40

3½ - 5
2¾ - 4

2-6
6-12

40-70

5 - 7½
4 - 5¾

Täysikasvuiselle yli 1-vuotiaalle
koiralle.
Koostumus:
Ankka (75 %), peruna (4 %), porkkana (2 %),
herne (2 %), mineraalit, pellavansiemenöljy
(0,5 %), merilevä (0,45 %), prebiootti – frukto-oligosakkaridi, Yucca Schidigera -kasviuute, glukosamiini (50 mg/kg), kondroitiini
(50 mg/kg), kamomilla, persilja, rosmariini,
nokkonen.
Lisäaineet (per kg):
A-vitamiini 2500 IU, D3-vitamiini 200 IU,
E-vitamiini E 30 mg. Hivenaineyhdisteet:
Aminohappojen sinkkikelaatti hydraatti
139 mg, aminohappojen rautakelaatti hydraatti 33 mg, aminohappojen kuparikelaatti hydraatti 20 mg, kalsiumjodaatti vedetön 0,8 mg. Ravintoaineet: Raakaproteiini
10,5 %, raakakuitu 0,7 %, raakarasva 9,5 %,
tuhka 3,5 %, kosteus 70 %.

Käyttöohje: Täysruoka koiralle. Katso taulukosta annosteluohjeet. Jos koira saa muutakin ravintoa, määrää sopeutetaan vastaavasti.
Varastointi: Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Säilytä avattu tuote jääkaapissa ja
käytä 48 tunnin kuluessa. Vettä oltava jatkuvasti saatavilla.

Bruksanvisning: Helfoder för hundar.
Se tabell för fodermängder, och anpassa
mängderna vid blandning med annat foder.
Förvaring: Ska förvaras på sval och torr
plats. Placera i kylskåp efter öppnande och
använd inom 48 timmar. Se till att rent,
färskt vatten alltid finns tillgängligt.

annostelu
koko

paino kg Forthglade
annoksia

0-10

½ - 1¼

10-25

1 ¼ - 1¾

25-40

1¾ - 2¼

40-70

2¼ - 3¼

Complete Meal Adult Lamb,
Butternut Squash & Vegetables Grain Free

Complete Meal Adult Turkey,
Sweet Potato & Vegetables Grain Free

Viljaton lammas-myskikurpitsa-vihannes
Spannmålsfri lamm med butternutpumpa
och grönsaker

Viljaton kalkkuna-bataatti-vihannes
Spannmålsfri kalkon med sötpotatis
och grönsaker

Täysikasvuiselle yli 1-vuotiaalle
koiralle.
Koostumus:
Lammas (75 %), myskikurpitsa (4 %), porkkana (2 %), herne (2 %), mineraalit, pellavansiemenöljy (0,5 %), merilevä (0,45 %), prebiootti – frukto-oligosakkaridi, Yucca Schidigera -kasviuute, glukosamiini (50mg/kg),
kondroitiini (50 mg/kg), kamomilla, persilja, rosmariini, nokkonen.
Lisäaineet (per kg):
A-vitamiini 2500 IU, D3 vitamiini 200 IU,
E-vitamiini 30 mg. Hivenaineyhdisteet:
Aminohappojen sinkkikelaatti hydraatti
139 mg, aminohappojen rautakelaatti hydraatti 33 mg, aminohappojen kuparikelaatti hydraatti 20 mg, kalsiumjodaatti vedetön 0,8 mg. Ravintoaineet: Raakaproteiini 10,5 %, raakakuitu 0,7 %, raakarasva 8 %,
hehkutusjäännös 4 %, kosteus 70 %.

För vuxna hundar 1 år +.

För vuxna hundar 1 år +.

Sammansättning:
Lamm (75 %), butternutpumpa (4 %), morötter (2 %), ärter (2 %), mineraler, linfröolja
(0,5 %), sjögräs (0,45 %), prebiotika - fruktooligosackarid, växtektrakt av Yucca Schidigera, glukosamin (50 mg/kg), kondroitin (50
mg/kg), kamomill, persilja, rosmarin, nässla.

Sammansättning:
Kalkon (75 %), sötpotatis (4 %), morötter (2 %),
ärter (2 %), mineraler, linfröolja (0,5 %),
sjögräs (0,45 %), prebiotika - fruktooligosackarid, växtektrakt av Yucca Schidigera, glukosamin (50 mg/kg), kondroitin (50 mg/kg),
kamomill, persilja, rosmarin, nässla.

Näringstillsatser (per kg):
Vitamin A 2500 IU, vitamin D3 200 IU,
vitamin E 30 mg. Föreningar av spårelement: Zinkkelat av aminosyror, hydrat 139
mg, järnkelat av aminosyror, hydrat 33 mg,
kopparkelat av aminosyror, hydrat 20 mg,
vattenfritt kalciumjodat 0,8 mg. Analytiska
beståndsdelar: Råprotein 10,5 %, växttråd 0,7
%, råolja och råfett 8 %, råaska 4 %, fukt 70 %.
Bruksanvisning: Helfoder för hundar.
Se tabell för fodermängder, och anpassa
mängderna vid blandning med annat foder.
Förvaring: Ska förvaras på sval och torr
plats. Placera i kylskåp efter öppnande och
använd inom 48 timmar. Se till att rent,
färskt vatten alltid finns tillgängligt.

annostelu
koko

Käyttöohje: Täysruoka koiralle. Katso taulukosta annosteluohjeet. Jos koira saa muutakin ravintoa, määrää sopeutetaan vastaavasti.
Varastointi: Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Säilytä avattu tuote jääkaapissa ja
käytä 48 tunnin kuluessa. Vettä oltava jatkuvasti saatavilla.

paino kg Forthglade
annoksia

0-10

½ - 1¼

10-25

1 ¼ - 1¾

25-40

1¾ - 2¼

40-70

2¼ - 3¼

Täysikasvuiselle yli 1-vuotiaalle
koiralle.
Koostumus:
Kalkkuna (75 %), bataatti (4 %), porkkana
(2 %), herne (2 %), mineraalit, pellavansiemenöljy (0,5 %), merilevä (0,45 %), prebiootti – frukto-oligosakkaridi, Yucca Schidigera -kasviuute, glukosamiini (50 mg/kg),
kondroitiini
(50
mg/kg),
kamomilla,
persilja, rosmariini, nokkonen.
Lisäaineet (per kg):
A-vitamiini 2500 IU, D3-vitamiini 200 IU,
E-vitamiini 30 mg. Hivenaineyhdisteet:
Aminohappojen sinkkikelaatti hydraatti 139
mg, aminohappojen rautakelaatti hydraatti 33 mg, aminohappojen kuparikelaatti
hydraatti 20 mg, kalsiumjodaatti vedetön
0,8 mg. Ravintoaineet: Raakaproteiini 11 %,
raakakuitu 0,7 %, raakarasva 7,5 %, tuhka 4 %,
kosteus 70 %.

Käyttöohje: Täysruoka koiralle. Katso taulukosta annosteluohjeet. Jos koira saa muutakin ravintoa, määrää sopeutetaan vastaavasti.
Varastointi: Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Säilytä avattu tuote jääkaapissa ja
käytä 48 tunnin kuluessa. Vettä oltava jatkuvasti saatavilla.

Näringstillsatser (per kg):
Vitamin A 2500 IU, vitamin D3 200 IU,
vitamin E 30 mg. Föreningar av spårelement: Zinkkelat av aminosyror, hydrat
139 mg, järnkelat av aminosyror, hydrat
33 mg, kopparkelat av aminosyror, hydrat
20 mg, vattenfritt kalciumjodat 0,8 mg.
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 11 %,
växttråd 0,7 %, råolja och råfett 7,5 %,
råaska 4 %, fukt 70 %.
Bruksanvisning: Helfoder för hundar.
Se tabell för fodermängder, och anpassa
mängderna vid blandning med annat foder.
Förvaring: Ska förvaras på sval och torr
plats. Placera i kylskåp efter öppnande och
använd inom 48 timmar. Se till att rent,
färskt vatten alltid finns tillgängligt.

annostelu
koko

paino kg Forthglade
annoksia

0-10

½ - 1¼

10-25

1 ¼ - 1¾

25-40

1¾ - 2¼

40-70

2¼ - 3¼

Complete Meal Adult Salmon with
Potato & Vegetables Grain Free

Complete Meal Adult Chicken with
Butternut Squash & Vegetables Grain Free

Viljaton lohi-peruna-vihannes

Viljaton kana-myskikurpitsa-vihannes

Spannmålsfri lax med potatis och grönsaker

Täysikasvuiselle yli 1-vuotiaalle
koiralle.
Koostumus:
Lohi (75 %), peruna (4 %), porkkana (2 %),
herne (2 %), mineraalit, pellavansiemenöljy
(0,5 %), merilevä (0,45 %), prebiootti – frukto-oligosakkaridi, Yucca Schidigera -kasviuute, glukosamiini (50 mg/kg), kondrotiini
(50 mg/kg), kamomilla, persilja, rosmariini,
nokkonen.
Lisäaineet (per kg):
A-vitamiini 2500 IU, D3-vitamiini 200 IU,
E-vitamiini 30 mg. Hivenaineyhdisteet:
Aminohappojen sinkkikelaatti hydraatti 139
mg, aminohappojen rautakelaatti hydraatti
33 mg, aminohappojen kuparikelaatti hydraatti 20 mg, kalsiumjodaatti vedetön 0,8
mg. Ravintoaineet: Raakaproteiini 10,5 %,
raakakuidut 0,3 %, raakarasva 10 %, tuhka
3,5 %, kosteus 70 %.

Spannmålsfri kyckling med butternutpumpa och grönsaker

För vuxna hundar 1 år +.

För vuxna hundar 1 år +.

Sammansättning:
Lax (75 %), potatis (4 %), morötter (2 %), ärter
(2 %), mineraler, linfröolja (0,5 %), sjögräs
(0,45 %), prebiotika - fruktooligosackarid, växtektrakt av Yucca Schidigera, glukosamin (50 mg/kg), kondroitin (50 mg/kg),
kamomill, persilja, rosmarin, nässla.

Sammansättning:
Kyckling (75 %), butternutpumpa (4 %),
morötter (2 %), ärter (2 %), mineraler,
linfröolja (0,5 %), sjögräs (0,45 %), prebiotika - fruktooligosackarid, växtektrakt av
Yucca Schidigera, glukosamin (50 mg/kg),
kondroitin (50 mg/kg), kamomill, persilja,
rosmarin, nässla.

Näringstillsatser (per kg):
Vitamin A 2500 IU, vitamin D3 200 IU,
vitamin E 30 mg. Föreningar av spårelement: Zinkkelat av aminosyror, hydrat
139 mg, järnkelat av aminosyror, hydrat
33 mg, kopparkelat av aminosyror, hydrat 20 mg, vattenfritt kalciumjodat 0,8 mg.
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 10,5
%, växttråd 0,3 %, råolja och råfett 10 %,
råaska 3,5 %, fukt 70 %.
Bruksanvisning: Helfoder för hundar.
Se tabell för fodermängder, och anpassa
mängderna vid blandning med annat foder.
Förvaring: Ska förvaras på sval och torr
plats. Placera i kylskåp efter öppnande och
använd inom 48 timmar. Se till att rent,
färskt vatten alltid finns tillgängligt.

annostelu
koko

Käyttöohje: Täysruoka koiralle. Katso taulukosta annosteluohjeet. Jos koira saa muutakin ravintoa, määrää sopeutetaan vastaavasti.
Varastointi: Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Säilytä avattu tuote jääkaapissa ja
käytä 48 tunnin kuluessa. Vettä oltava jatkuvasti saatavilla.

paino kg Forthglade
annoksia

0-10

½ - 1¼

10-25

1 ¼ - 1¾

25-40

1¾ - 2¼

40-70

2¼ - 3¼

Täysikasvuiselle yli 1-vuotiaalle
koiralle.
Koostumus:
Kana (75 %), myskikurpitsa (4 %), porkkana (2 %), herne (2 %), mineraalit, pellavansiemenöljy (0,5 %), merilevä (0,45 %),
prebiootti – frukto-oligosakkaridi, Yucca
Schidigera -kasviuute, glukosamiini (50
mg/kg), kondrotiini (50 mg/kg), kamomilla, persilja, rosmariini, nokkonen.
Lisäaineet (per kg):
A-vitamiini 2500 IU, D3-vitamiini 200 IU,
E-vitamiini 30 mg. Hivenaineyhdisteet:
Aminohappojen sinkkikelaatti hydraatti
139 mg, aminohappojen rautakelaatti hydraatti 33 mg, aminohappojen kuparikelaatti
hydraatti 20 mg, kalsiumjodaatti vedetön
0,8 mg. Ravintoaineet: Raakaproteiini 11 %,
raakakuitu 0,7 %, raakarasva 8 %, tuhka 3 %,
kosteus 70 %.

Näringstillsatser (per kg):
Vitamin A 2500 IU, vitamin D3 200 IU,
vitamin E 30 mg. Föreningar av spårelement: Zinkkelat av aminosyror, hydrat
139 mg, järnkelat av aminosyror, hydrat
33 mg, kopparkelat av aminosyror, hydrat
20 mg, vattenfritt kalciumjodat 0,8 mg.
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 11 %,
växttråd 0,7 %, råolja och råfett 8 %,
råaska 3 %, fukt 70 %.
Bruksanvisning: Helfoder för hundar.
Se tabell för fodermängder, och anpassa
mängderna vid blandning med annat foder.
Förvaring: Ska förvaras på sval och torr
plats. Placera i kylskåp efter öppnande och
använd inom 48 timmar. Se till att rent,
färskt vatten alltid finns tillgängligt.

annostelu
koko

Käyttöohje: Täysruoka koiralle. Katso
taulukosta annosteluohjeet. Jos koira saa
muutakin ravintoa, määrää sopeutetaan
vastaavasti.
Varastointi: Säilytä viileässä, kuivassa
paikassa. Säilytä avattu tuote jääkaapissa
ja käytä 48 tunnin kuluessa. Vettä oltava
jatkuvasti saatavilla.

paino kg Forthglade
annoksia

0-10

½ - 1¼

10-25

1 ¼ - 1¾

25-40

1¾ - 2¼

40-70

2¼ - 3¼

Just90% -täyslihavalmisteet

Just90% Beef
Liha/Kött

Fortgladen Just90%–tuotesarjan märkäruoat sisältävät 90% lihaa.
Mukana on myös mineraaleja. Just90% käytetään maukkaana
lisäruokana. Tuotteet on suunniteltu siten, että voit itse räätälöidä
koirallesi herkulliset ateriakokonaisuudet. Lisäämällä Just90% esimerkiksi kuivamuonaan saat koirasi ateriasta maukkaan herkullisen.
Just90%-aterioita voi käyttää toisinaan myös yksistään kovan rasituksen, kuten metsästys- tai treenipäivän jälkeen täydentämään proteiini- ja energiavajetta. Just90%-täydennysaterioissa on kolme makuvaihtoehtoa: lammas, kana ja liha.
Sisältävät runsaasti proteiinia.
Lihapitoisuus 90% täyslihaa
Sisältää välttämättömät proteiinit
Mahdollistaa ateriakokonaisuuksien räätälöinnin
Sopii yli 3 kk vanhoille koirille

Kompletteringsfoder för
hundar fr.o.m. 2 mån. ålder
Sammansättning:
Nötkött (90 %), mineraler.
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 11,5 %,
växttråd 0,2 %, råfett 5,5 %, råaska 3 %,
fukt 78 %.

Täydennysrehu koirille
2 kk:n iästä alkaen
Koostumus:
Naudanliha (90 %), kivennäisaineita.
Ravintoaineet: Raakaproteiini 11,5 %,
raakakuitu 0,2 %, raakarasva 5,5 %,
hehkutusjäännös 3 %, kosteus 78 %.

Bruksanvisning: Servera med högkvalitativa hundkex eller som välsmakande tillsats
till torrfoder. Kompletteringsfodret kan
också ges med t.ex. fiberrika grönsaker eller
kolhydrathaltigt fullkornsris eller potatis.
Se doseringstabell för fodermängder. Då du
börjar använda Forthglades foder, vänj hunden vid fodret gradvis under fem dagars
tid. Fodrets fördelar kommer att bli synliga
inom 4 - 8 veckor.

Käyttöohje:
Käytä maukkaana lisänä kuivaruokaan
sekoitettuna tai esim. yhdessä kuitupitoisten vihannesten, hiilihydraattipitoisen tumman riisin taikka perunan kanssa.
Annosteluohjeet, ks. taulukko. Kun
aloitat
Forthglade-ruoan
käytön,
totuta koirasi uuteen ruokaan vähitellen viiden päivän ajan. Ruoan edut
tulevat näkymään noin 4 - 8 viikon kuluessa.

annostelu
koko

paino kg Forthglade
annoksia

0-10

¼-½

10-25

½-1

25-40

1 - 1½

40-70

1½ - 2

Just90% Chicken

Just90% Lamb

Kana/Kyckling

Lammas/Lamm

Täydennysrehu koirille
2 kk:n iästä alkaen
Koostumus:
Kananliha (90 %), kivennäisaineita.
Ravintoaineet: Raakaproteiini 11,5 %,
raakakuitu 0,2 %, raakarasva 8,5 %,
hehkutusjäännös 4 %, kosteus 75 %.

Kompletteringsfoder för
hundar fr.o.m. 2 mån. ålder

Kompletteringsfoder för
hundar fr.o.m. 2 mån. ålder

Sammansättning:
Kycklingkött (90 %), mineraler.

Sammansättning:
Lammkött (90 %), mineraler.

Analytiska beståndsdelar: Råprotein 11,5 %,
växttråd 0,2 %, råfett 8,5 %, råaska 4 %,
fukt 75 %.

Analytiska beståndsdelar: Råprotein 11 %,
växttråd 0,2 %, råfett 8 %, råaska 4 %,
fukt 75 %.

Bruksanvisning: Servera med högkvalitativa hundkex eller som välsmakande tillsats
till torrfoder. Kompletteringsfodret kan
också ges med t.ex. fiberrika grönsaker eller
kolhydrathaltigt fullkornsris eller potatis.

Bruksanvisning: Servera med högkvalitativa hundkex eller som välsmakande tillsats
till torrfoder. Kompletteringsfodret kan
också ges med t.ex. fiberrika grönsaker eller
kolhydrathaltigt fullkornsris eller potatis.

Se doseringstabell för fodermängder. Då du
börjar använda Forthglades foder, vänj hunden vid fodret gradvis under fem dagars
tid. Fodrets fördelar kommer att bli synliga
inom 4 - 8 veckor.

Käyttöohje:
Käytä maukkaana lisänä kuivaruokaan
sekoitettuna tai esim. yhdessä kuitupitoisten vihannesten, hiilihydraattipitoisen tumman riisin taikka perunan kanssa.
Annosteluohjeet, ks. taulukko. Kun
aloitat
Forthglade-ruoan
käytön,
totuta koirasi uuteen ruokaan vähitellen viiden päivän ajan. Ruoan edut
tulevat näkymään noin 4 - 8 viikon kuluessa.

Täydennysrehu koirille
2 kk:n iästä alkaen
Koostumus:
Lampaanliha (90 %), kivennäisaineita.
Ravintoaineet: Raakaproteiini 11
raakakuitu 0,2 %, raakarasva 8
hehkutusjäännös 4 %, kosteus 75 %.

%,
%,

Se doseringstabell för fodermängder. Då du
börjar använda Forthglades foder, vänj hunden vid fodret gradvis under fem dagars
tid. Fodrets fördelar kommer att bli synliga
inom 4 - 8 veckor.

Käyttöohje:
Käytä maukkaana lisänä kuivaruokaan
sekoitettuna tai esim. yhdessä kuitupitoisten vihannesten, hiilihydraattipitoisen tumman riisin taikka perunan kanssa.

annostelu
koko

paino kg Forthglade
annoksia

Annosteluohjeet, ks. taulukko. Kun
aloitat
Forthglade-ruoan
käytön,
totuta koirasi uuteen ruokaan vähitellen viiden päivän ajan. Ruoan edut
tulevat näkymään noin 4 - 8 viikon kuluessa.

annostelu
koko

paino kg Forthglade
annoksia

0-10

¼-½

0-10

¼-½

10-25

½-1

10-25

½-1

25-40

1 - 1½

25-40

1 - 1½

40-70

1½ - 2

40-70

1½ - 2
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Valmistaja/Tillverkare:
Forthglade Foods Ltd, PO Box 35, Winkleigh, Devon, EX19 8WJ,
United Kingdom
info@forthglade.com
www.fortglade.com
Myynti ja markkinointi Suomessa:
Vetcare Finland Oy
vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
facebook.com/forthgladefinland

