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En virkelig charmerende og
meget livlig hund
Den utrættelige Labrador retriever er fuld af energi. Den elsker at
svømme eller gå lange ture med sine ejere. Dens udholdenhed
kombineret med dens fremragende syn og gode hukommelse gør den
til den ideelle førerhund. Den er entusiastisk, intelligent, ligevægtig og
samtidig meget medgørlig og rigtig god sammen med børn.

Lidt historie…
Labrador retrieveren
stammer oprindelig fra øen
Newfoundland og var højt
værdsat af fiskerne i
området. Dens isolerende
pels beskyttede godt mod
kulden og satte den i
stand til at hjælpe
fiskerne i deres
daglige arbejde.
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En helt speciel hund, hvis
oprindelse man tydeligt kan se
Labrador retrieveren – en velbygget, atletisk og modig hund som føler sig
hjemme i vandet, har mange karaktertræk og fysiske evner, som er direkte
forbundet med dens oprindelige funktion som arbejdshund.
Perfekt isolering
Tæt, kort hår med en tyk underpels… strukturen i
Labrador retrieverens vandtætte pels beskytter den
mod rifter og isolerer mod kulden, for eksempel i
vandet, fordi vand preller af uden at trænge ind i
pelsen.
Kontrol med appetitten
Labrador retrieveren kan være utroligt grådig, hvis der er
masser af mad. Hvis den lever et stilleliggende liv eller er
steriliseret/kastreret, er risikoen for overvægt endnu større.
Det er vigtigt at holde kontrol med den energi, hunden får
via foderet, for at undgå vægtstigning.
Pas på leddene
Labrador retrieveren er en målbevidst atlet og giver sig selv
fuldt og helt. Dens kompakte krop, stærke knogler og
naturlige tendens til overvægt er blandt de faktorer, som kan
svække dens led.

Beskyttelse af sanserne!
Labrador retrieverens fremragende evner – god
hukommelse, god lugtesans og godt syn – skal
beskyttes med et skræddersyet foder.

Vækstperioden:
15 måneder til fuldvoksen!
Vækstperioden er en vigtig fase for hvalpen, fordi den her lægger grunden
til sit fremtidige helbred. Over en periode på få måneder oplever Labrador
hvalpen en række store omvæltninger: fravænning, overgang til fast føde,
en meget hurtig fysisk udvikling og ændringer af livsstil.

Fra fravænning til 5 måneder
Intens og hurtig udvikling
Skelettets imponerende udvikling
Skelettet kræver store protein- og mineralmængder med præcis den rette
mængde calcium – hverken for lidt eller for meget.
Hold øje med fordøjelsen
Overgangen til fast føde kræver stor omhu, fordi hvalpen hverken er i
stand til at optage store mængder foder ad gangen eller fordøje stivelse.
Hvalpen skal fortsat tage på i vægt, men der skal holdes øje med vægten,
så den ikke tager for meget på i for ung en alder, hvilket vil svække den
stadig skrøbelige knoglestruktur.
Ufuldkomment immunforsvar
I løbet af de første uger af sit liv nyder hvalpen godt af de antistoffer, som
overføres fra moderen gennem modermælken, men mellem den 4. og
den 12. uge ophører denne beskyttelse. Med et immunforsvar, som stadig
er umodent, bliver hvalpen derfor udsat for risikoen for infektion, specielt
hvis den endnu ikke er blevet vaccineret. Kun specielt udviklet foder kan
hjælpe den igennem denne periode, som også omtales som perioden,
hvor hvalpen har et "hul i immunforsvaret".

Fra 5 til 15 måneder
Fastholdelse af hvalpens værdifulde
egenskaber
Muskeludvikling
I løbet af denne periode stiger vægten langsommere, mens knoglestrukturen
fortsat styrkes. Foderet skal indeholde færre kalorier, selv om hvalpen stadig
har brug for 50% flere kalorier end en voksen hund.
Endelig er fordøjelsessystemet fuldt udviklet
Fra hvalpen er 5 måneder kan den fordøje større mængder foder, men det er
vigtigt at holde et vågent øje med, hvor meget den tager på, da overvægt på
dette tidspunkt kan føre til ledproblemer senere i livet.
De blivende tænder bryder frem
Mælketænderne, som brød frem, da hvalpen var omkring 3 uger gammel,
erstattes frem til 5 måneders alderen af de blivende tænder. Fra nu af er det
vigtigt at opfordre hvalpen til at tygge foderet, før den sluger det. Ikke kun for
at bremse den hastighed, den indtager foderet med,
men også for at fremme en god mundhygiejne.

bliver Labrador retriever hvalpen
større!
På 15 måneder forøger
Labrador hvalpen sin fødselsvægt med en faktor 70!
Foderets fordøjelighed og
risikoen for overvægt er de to
vigtigste områder at huske på,
mens hvalpen er meget ung.

© C. Hermeline/Doxicat

Lidt efter lidt…

Labrador R
JUN

Sikker vækst

Bidrager til at udvikle sunde og stærke
knogler hos Labradorhvalpen takket
være et tilpasset indhold af energi,
proteiner, calcium og fosfor.
Hjælper med at styrke leddene tidligt i
hundens liv ved hjælp af hydrolysat af
brusk, hydrolysat af krebsdyr og
omega-3 fedtsyrer (EPA/DHA).

Ingredienser: Ris, tørret fjerkrækød, vegetabilsk proteinisolat*,
majs, animalsk fedt, majsgluten, byg, hydrolyseret animalsk
protein, mineraler, fiskeolie, vegetabilske fibre, vegetabilske
olier (soja og borago), æggepulver, roetrævler, frugtooligosakkarider, psylliumfrø og -skaller, L-lysin, natriumpolyfosfat, hydrolysat af gær (kilde til mannan-oligosakkarider),
hydrolysat af krebsdyr, taurin, DL-methionin, morgenfrueekstrakt (luteinkilde), L-carnitin, hydrolysat af brusk.
* L.I.P.: Udvalgt proteinkilde med en meget høj fordøjelighed.

Retriever 33
NIOR
Forhindrer overvægt
Hjælper med at holde Labradorens
idealvægt fra den er helt ung.

Effektive fibre og psyllium
Fremmer en tarmflora i balance ved
hjælp af fibre og psyllium, hvis positive
virkning forbedrer afføringens
konsistens.

Et stærkt immunforsvar
Hjælper med at opbygge hvalpens
immunforsvar

Protein af høj kvalitet
Fordøjelsessikkerhed
Fast afføring

Labrador R
ADU

Opretholder
idealvægten

Hjælper med at holde Labradorens
idealvægt ved at kombinere et højt
proteinindhold (30%) med et lavt
fedtindhold (13%) og L-carnitin,
som fremmer fedtforbrændingen.
En eksklusiv foderpille hvis form og
formel (byg og psyllium) øger
mæthedsfornemmelsen.

Ingredienser: Tørret fjerkrækød, ris, majs, hydrolyseret
animalsk protein, byg, animalsk fedt, vegetabilske fibre,
majsgluten, roetrævler, vegetabilsk proteinisolat*, mineraler,
fiskeolie, vegetabilske olier (soja og borago), frugtooligosakkarider, psylliumfrø og -skaller, natriumpolyfosfat,
taurin, hydrolysat af krebsdyr, ekstrakt af grøn te og vindruer
(polyfenolkilde), L-carnitin, morgenfrueekstrakt (luteinkilde),
hydrolysat af brusk.
* L.I.P.: Udvalgt proteinkilde med en meget høj fordøjelighed.

Retriever 30
ULT
Opretholder en stærk
knoglestruktur
Bidrager til at styrke Labradorens stærke
knoglestruktur.

Smuk og sund vandtæt pels
Fremhæver den smukke og enestående
vandtætte pels og styrker hudbarrieren.

Styrket syn
Næringsstofferne lutein, zeaxanthin, E- og
C-vitaminer hjælper ved at bremse linsens
nedbrydning og forsinker udviklingen af
grå stær.

Protein af høj kvalitet
Fordøjelsessikkerhed
Fast afføring

Foderpille designet til at
forhindre overvægt

Kontrol med energiniveauet
(3750 kcal/kg)
Foderpillen indeholder
30% protein og kun
13% fedt for at
Junior
sikre udviklingen
af muskelmasse frem
for ophobning af
fedt.

Eksklusiv form og konsistens
Foderpillens størrelse tvinger
hunden til at tygge,
hvilket nedsætter
spisehastigheden og
forbedrer
fordøjelsen.
Den øgede

Adult

fylde
hjælper
også hunden
til at føle sig
mæt.
Gode vaner
Overhold de
anbefalede daglige
fodermængder

Hold dig til de daglige anbefalede fodermængder
Kontrol med energiniveauerne i Labrador retrieverens foder er
med til at holde idealvægten.

Labrador Retrieverens ernæringsprogram gennem livet
Maxi Babydog
Fra fravænning til 5 måneder

Anbefalet daglig fodermængde (i gram)
Alder i
måneder

25

5
6
8
10
12
14

355
395
380
360
350
340

Voksenvægt (i kg)
30
35
405
460
445
425
410
395

440
500
485
465
445
430

40
475
540
525
505
485
465

Labrador Retriever 33
Fra 5 til 15 måneder

Gennemsnitsanalyse: Proteiner: 33 % - Fedt: 14
% - Råfibre: 1,8 % - Kostfibre: 6,5 % - Stivelse: 32
% - Omega-6: 2,8 % - Omega-3: 0,7 % - EPA +
DHA: 0,4 % • Mineraler og spormineraler:
Calcium: 1 % - Fosfor: 0,8 % - Magnesium: 0,07 % - Natrium: 0,36 % - Jern: 200
mg/kg - Kobber: 10 mg/kg - Zink: 232 mg/kg - Selen: 0,14 mg/kg • Vitaminer: Avitamin: 32000 IE/kg - D3-vitamin: 800 IE/kg - E-vitamin: 600 mg/kg - C-vitamin: 300
mg/kg • Andre næringsstoffer: Hydrolysat af brusk + hydrolysat af krebsdyr: 1.000
mg/kg - L-carnitin: 100 mg/kg • Energi: OE (målt): 3900 kcal/kg

Anbefalet daglig fodermængde (i gram)
Energibehov

28

320 335 355

370 385 400 415

Normalt

360 380 400

415 435 450 470

400 420 440

460 480 500 520

480 505 530

555 580 600 625

Ekstra stort

og resten af livet

40

Nedsat (1)

Øget (2)

Labrador Retriever 30
Fra 15 måneder

Voksenvægt (i kg)
30 32 34 36 38

(3)

Ingen aktivitet, steriliseret/kastreret, overvægtig.
(2)
Højt aktivitetsniveau, kolde omgivelser, slank eller en gruppe af hunde.
(3)
Højt aktivitetsniveau, kolde omgivelser, slank eller en meget stor gruppe af hunde.
(1)

Gennemsnitsanalyse: Proteiner: 30 % - Fedt: 13 % - Råfibre: 4,1 % - Kostfibre: 10,3
% - Stivelse: 32,4 % - Omega-6: 2,8 % - Omega-3: 0,7 % - EPA + DHA: 0,4 %
• Mineraler og spormineraler: Calcium: 1 % - Fosfor: 0,7 % - Magnesium: 0,08 % Natrium: 0,4 % - Jern: 200 mg/kg - Kobber: 10 mg/kg - Zink: 225 mg/kg - Selen: 0,18
mg/kg • Vitaminer: A-vitamin: 30000 IE/kg - D3-vitamin: 700 IE/kg - E-vitamin: 600
mg/kg - C-vitamin: 300 mg/kg • Andre næringsstoffer: Hydrolysat af brusk + hydrolysat
af krebsdyr: 1200 mg/kg - L-carnitin: 200 mg/kg • Energi: OE (målt): 3750 kcal/kg

For at sikre en god kvalitet og komplet sikkerhed
på Royal Canin fabrikkerne har vi fastlagt strikse
retningslinjer.
Før produktionen, med leverandører udvalgt
efter strenge krav, ekstremt detaljeret kontrol af
ingrediensernes kvalitet, specielt for kødet, som
alt sammen er erklæret egnet til menneskeføde.
Under og efter produktionen, med et kvalitetsovervågningssystem fra levering og hele vejen
frem til emballering, med komplet sporbarhed af
alle ingredienser.

DEN ENESTE RIGTIGE SKRÆDDERSYEDE ERNÆRING

www.solografisk.dk - Foto: C. Hermeline/Doxicat - Lanceau - 10/2007 (28389)
Enhver gengivelse, oversættelse, tilpasning eller kopiering af hele eller dele af dette dokument, på enhver måde og i alle lande, som udføres uden udtrykkelig forudgående tilladelse, er ulovlig og medfører retsforfølgelse (lov af 11. marts 1957).

Royal Canin
Et absolut krav om
kvalitet og sikkerhed

