
Mästers Jakt är ett hundfoder för den normalt hårt arbetande fullvuxna hunden. 
Det är framtaget för att möta jakthundens behov under jaktsäsongen. Givetvis
kan fodret användas av andra hundar med högt energibehov.

Mästers Jakt är ett mycket smakligt helfoder med god smältbarhet, vilket är
extra viktigt för den hårt arbetande hunden. Det gör att hunden snabbt kan ta
upp näring och vitaminer.

Mästers Jakt innehåller också Profeed® en frukto-oligosackarid som på ett
naturligt sätt stabiliserar hundens mag-tarmfunktion och stärker immunförsvaret. 
Vidare har Mästers Jakt ett högt innehåll av E- och C-vitaminer som också
stärker immunförsvaret. 

Råvaruinnehåll: kycklingköttmjöl, fullkornsvete, animaliskt fett, korn, vetekli,
havre, betfiber, hydrolyserat animaliskt protein, linfrö, hemoglobinpulver,
profeed, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 26,0 % Vitamin A 20 000 IE
Fett 16,0 % Vitamin D3 2 000 IE
N.F.E (kolhydrater) 39,0 % Vitamin E 250 mg
Växttråd 3,0 % Vitamin C 200 mg
Mineraler (aska) 6,0 % Vitamin B1 7 mg
Vatten 10,0 % Vitamin B2 12 mg

Vitamin B6 12 mg
Mineraler per kg: Vitamin B12 0,08 mg
Kalcium 1,5 % Niacin 50 mg
Fosfor 1,0 % Pantotensyra 23 mg
Järn 200 mg Biotin 0,25 mg
Koppar (kopparsulfat) 22 mg Kolin 1 500 mg
Mangan 50 mg
Zink 400 mg Energivärde per 100g:
Jod 3,5 mg Omsättningsbar energi 15,2 MJ/kg
Selen (natriumselenit) 0,45 mg Storlek: 15 kg

Mästers Extra+ är ett hundfoder för den hårt arbetande hunden som jakt,
sport- och andra hårt arbetande hundar. Mästers Extra+ förbättrar den hårt
arbetande hundens uthållighet och höjer prestationen under extrema
förhållanden som hård kyla och hög arbetsbelastning. Fodret underlättar åter-
hämtningen efter ett hårt arbetspass så att hundens uthållighet över tid förbättras. 

Mästers Extra+ innehåller ämnen som motverkar fria radikaler som bildas i
kroppen vid hårt arbete s.k. oxidativ stress. För att bekämpa de fria radikalerna
som bildas och återuppbygga skadade celler så måste immunförsvaret hållas på
hög nivå. Detta uppnås med ett högt innehåll av vitaminerna C och E samt
Macrogard® som innehåller beta- 1,3 och 1,6-glukaner som stimulerar och
stärker kroppens immunförsvar. Mästers Extra+ innehåller även
frukto-oligosackarider som gynnar god tarmhälsa.

Råvaruinnehåll: kycklingmjöl, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein,
vete, korn, havre, köttbenmjöl, betfiber, kycklingbuljong, Hamlet Protein, linfrö-
mjöl, vetekli, skummjölkspulver, vegetabiliskt fett, vassleprotein isolat, hemo-
globin, frukto-oligo-sackarid, beta-1,3/1,6 glukan, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 30,0 % Vitamin A 20 000 IE
Fett 23,0 % Vitamin D3 1 300 IE
N.F.E (kolhydrater) 26,5 % Vitamin E 600 mg
Växttråd 3,0 % Vitamin C 300 mg
Mineraler (aska) 7,5 % Vitamin B1 5 mg
Vatten 10,0 % Vitamin B2 8 mg

Vitamin B6 8 mg
Mineraler per kg: Vitamin B12 0,4 mg
Kalcium 1,3 % Niacin 35 mg
Fosfor 0,9 % Pantotensyra 15 mg
Magnesium 0,07 % Biotin 0,25 mg
Järn 150 mg Kolin 2 000 mg
Koppar 16 mg
Mangan 35 mg Energivärde per 100g:
Zink 260 mg Omsättningsbar energi 16,5MJ/kg
Jod 2,5 mg Storlek: 15 kg
Selen (natriumselenit) 0,5 mg
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