
PRØV SUND PREMIUM KORNFRI 
– RIG PÅ INSEKTER
Gør noget godt for din hund og naturen. Vælg et 
bæredygtigt og kornfrit fuldfoder, hvor den eneste 
animalske proteinkilde er insekter. Foderet er hypo- 
allergent og velegnet til alle voksne hunde – især 
hunde, der ikke tåler andre proteinkilder eller korn. 

Støt en bæredygtig  
fødevareproduktion
For at sikre verden mod stigende klima- 
forandringer og en voksende befolkning er en 
bæredygtig fødevareproduktion vigtig. Og Land 
& Fritids nye Sund Premium Kornfri hundefoder 
bidrager hertil ved bl.a. at være baseret på danske 
Black Soldier fly larver. Disse lever af/konverterer 
rester fra fødevareindustrien til sunde, bære- 
dygtige ingredienser, som bruges til dyrefoder  
og fødevarer til mennesker.

Gode ingredienser & skabt i DK
Sund Premium Kornfri er også rig på omega-3- 
fedtsyrer, som styrker sart hud, pels, tarm og led 
hos hunde. Loppefrøskaller og præbiotiske fibre

er tilsat for at fremme en sund fordøjelse. 
Foderet er udviklet af danske dyrlæger –  
og produceret i Danmark.

Sådan skifter du foder 
uden problemer 

• For at opnå succes med et foderskift for
både hunde og katte er det vigtigt, at skiftet
fra det eksisterende foder til den nye variant
sker gradvis i hen over en uge.

• Du starter med ca. 1/7 af det nye foder – og
øger så mængden for hver dag. Efter 7 dage
kan du så fodre 100 % med den nye variant.

• Ved den gradvise overgang forebygger du, at
din hund eller kat får dårlig mave. Det gælder
ved skift af al slags foder. Også når din hund
skal skifte fra hvalpe- til voksen-foder. Det
kan dog tage op til 8 uger for hundens
tarme at tilpasse sig.

PRODUCERET
I DANMARK

SMAGSGARANTI

VEJLEDENDE DAGLIG FODERMÆNGDE

:

87
22

0

Vægt Foder/Foder/Futter (g)

1-5 25-85

6-10 90-145

11-15 150-200

16-20 205-245

21-25 250-290

26-30 295-335

31-35 340-375

36-40 380-415

41-45 420-450

46- 455

Foder (g)




