
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naturligt basfoder för alla köttälskande hundar 

Klass Aktiv Kött 

För att din hund ska må bra och kunna prestera på topp krävs ett energirikt och 

biologiskt väl sammansatt helfoder. Klass Aktiv innehåller noggrant utvalda råvaror från 

våra svenska gårdar och täcker din hunds näringsbehov oavsett ålder eller storlek – utan 

att du behöver tillsätta något. Enkelt för dig, gott och nyttigt för din hund. 

Produktinformation 

Naturligt färskfruset helfoder för alla hundraser. Täcker näringsbehovet för din hund 

oavsett ålder och storlek.  

Förvaring, tillagning och hållbarhet: 
Skall förvaras vid -18 C eller kallare. Tinas innan utfodring. Hållbarhet i kyl efter 
upptining är 24 timmar. Bör ej förvaras plastförpackningen efter upptining. Hållbarhet 9 
månader efter tillverkningsdatum. 

Foderdosering: 
Doseringen är högst individuell. Ålder, aktivitet, ämnesomsättning m.m. påverkar den 
dagliga givan. Normal daggiva för 10 kg resp. 30 kg hund är ca. 200 g resp. 600 g. Se 
detaljerad tabell nedan. 

Sammansättning: 
Animaliska biprodukter (100% nöt), syrade mejeriprodukter, spannmål (havre, vete, 
korn), potatismjöl, linfrö, melass och mineralämnen. 

Tillsatser: 
Vitaminer: 
Vitamin A 2900 IE, vitamin D3 800 IE, vitamin E 80 mg, vitamin B1 14 mg, vitamin B2 7 
mg, vitamin B6 7,8 mg, vitamin B12 0,05 mg, niacin 26 mg, 
 
Spårelement: 
Biotin 0,260 mg, folinsyra 0,23 mg, zink 12,5 mg, mangan 6,25 mg, magnesium 3,3 mg, 
koppar 2,0 mg, kobolt 0,1 mg, selen 0.1 mg, jod 0,42 mg. 
 
Analytiska beståndsdelar: 
Råprotein 11%, fettinnehåll 9%, kolhydrat 11%, råaska 2%, växttråd 1%, vatten 65%, 
kalcium 0,3%, fosfor 0,3 %. 
Ca/p kvot 1.0 
 
Omsättbar energi 535kJ/100g. 
Kategori 3 
EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL 

 
Utfodringstabell 
Hundens  
aktuella vikt     Dagsmängd helfoder 

  Vuxen hund Valp över 6 mån Valp under 6 mån 

   1 kg      20 g      30 g       40 g 

  5 kg    100 g    140 g     200 g 

10 kg    200 g    275 g     400 g 

20 kg    400 g    550 g     800 g 

30 kg    600 g    800 g   1200 g 

40 kg    800 g  1100 g   1600g 

50 kg  1000 g  1400 g      - 

      - 

Tillverkare 

Klassfoder i Sundsvall AB 

Klissvägen 33 

853 57  Sundsvall 

Telefon: +46 60 158719 

Klassfoder.se 

info@klassfoder.se 

SJV:s godkännandenummer: SE346PF 
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