ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΑΡΙ - Ή ΚΑΡΠΟΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (GRAIN FREE)
ME ΗΠΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 84%
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ

super functional ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ

Η Bozita Robur είναι μία super functional τροφή σκύλου η οποία
παρασκευάζεται στη Σουηδία. Μετατρέπει την ενέργεια των φυσικών πρώτων υλών σε μία τροφή υψηλής απόδοσης η οποία
ενισχύει τις λειτουργίες του σώματος. Όταν λοιπόν, θέλουμε να
καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ατομικές ανάγκες του σκύλου μας - γεμίζουμε το μπολ τροφής του με ένα γεύμα που είναι
πραγματικά «παρασκευασμένο» από την φύση!

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ &
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
- ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Στην εποχή μας πλέον, ζητάμε φυσικές και υγιεινές πρώτες ύλες,
για τις τροφές των πολυαγαπημένων μας κατοικιδίων ίδιες με
αυτές που θα επιλέγαμε για την δική μας διατροφή. Πρώτες ύλες
που επαναφέρουν, συντηρούν και βελτιώνουν τις λειτουργίες του
σώματος. Η Bozita Robur περιέχει πολλές από αυτές, όπως FOS,
Macrogard, Ωμέγα 3 & 6 λιπαρά οξέα.

FOS είναι μία φυσική
πρεβιοτική ίνα που προάγει
την υγεία του εντέρου.

Γλυκοζαμίνη και θειική
χονδροϊτίνη, προάγουν με
φυσικό τρόπο την λειτουργία
των αρθρώσεων.

Καλά ισορροπημένη αναλογία
Ωμέγα 3 & 6 λιπαρών οξέων.
Προάγουν υγιές δέρμα και
τρίχωμα.

MACROGARD ®
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ
MACROGARD ® είναι μία φυσική β-γλυκάνη, η οποία
ενεργοποιεί τα λευκά αιμοσφαίρια ενισχύοντας με αυτό
τον τρόπο, το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι ένα τελείως φυσικό προϊόν αφού εξάγεται από μαγιά αρτοποιίας.
• MACROGARD ® παρέχει επιπλέον προστασία - ιδιαίτερα σημαντικό για κουτάβια και εγκυμονούσες σκύλες.
• MACROGARD ® προάγει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων του σκύλου.
• MACROGARD ® είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σκύλους με ευαίσθητο δέρμα.

ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΑΡΙ Ή ΚΑΡΠΟΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (GRAIN FREE)
Η νέα σειρά Bozita Robur είναι χωρίς σιτάρι, αλλά για τους σκύλους με πολύ ευαίσθητο στομάχι υπάρχει επίσης και η σειρά
GRAIN FREE - Χωρίς καρπούς δημητριακών.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΑΡΙ
Δεν περιέχει
γλουτένη σιταριού

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
(GRAIN FREE)
Χωρίς καλαμπόκι, ρύζι,
σιτάρι, βρώμη ή κριθάρι.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (GRAIN FREE)
ΗΠΙΑ ΤΡΟΦΗ, ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

•
•
•
•
•
•

ΤΑΡΑΝΔΟΣ

sensitive

Χωρίς καρπούς δημητριακών (Grain Free)
Με γεύση τάρανδου
Ωμέγα 3 & 6 λιπαρά οξέα (δέρμα & τρίχωμα)
Macrogard (ανοσοποιητικό σύστημα)
FOS (υγεία εντέρου)
Γλυκοζαμίνη (υγεία των αρθρώσεων)

grain
FREE

Για ευαίσθητους ενήλικους σκύλους όλων
των μεγεθών/φυλών με φυσιολογική
και έντονη δραστηριότητα.

Πραγματικό
μέγεθος
ΝΕΟ!

kg

ΒΑΡΟΣ:
950 G

3 KG

16%
ΛΙΠΑΡΑ

26%
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

11,5 KG

77%
ΖΩΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

g

dl

1-4

25-80

0.5-2.5

5-10

80-140

2.5-4

11-15

140-185

4-5.5

16-25

185-275

5.5-7.5

26-40

275-390

7.5-11

41-55

390-495

11-14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Οδηγίες χρήσης: Πλήρης, ισορροπημένη και χωρίς καρπούς δημητριακών (grain free) τροφή για ενήλικους σκύλους. Ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητους σκύλους με φυσιολογική και έντονη δραστηριότητα. Μπορεί να σερβίρεται ελαφρώς μουσκεμένη με χλιαρό ή κρύο νερό ή σε αφυδατωμένη
μορφή μαζί με ένα μπολ φρέσκο νερό. Σύνθεση: Κοτόπουλο 32% (αφυδατωμένο κοτόπουλο 24%, φρέσκο Σουηδικό κοτόπουλο* 8%), αφυδατωμένη
πατάτα*, άμυλο μπιζελιού*, φρεσκοπαρασκευασμένος τάρανδος* (8%), λίπος οστών*, αφυδατωμένα αυγά*, υδρολυμένο κοτόπουλο, αφυδατωμένη πούλπα τεύτλων* (αποσακχαρωμένη), ανόργανα στοιχεία, λιναρόσπορος*, ίνες κυτταρίνης*, ινουλίνη κιχωρίου* (FOS 0.63%), ζύμη* (β-1.3/1.6
- γλυκάνη, 0,05%), γλυκοζαμίνη* (0.05%), θειική χονδροϊτίνη* (0.004%). Διατροφικές πρόσθετες ύλες ανά kg: Βιταμίνη Α 15000ΙU, βιταμίνη D3
780IU, βιταμίνη Ε 100mg (all-ra α-οξική τοκοφερόλη), βιταμίνη C 100mg, χαλκός 23mg (θειικός χαλκός πεντένυδρος), μαγγάνιο 10mg (οξείδιο του
μαγγανίου ΙΙ,ΙΙΙ), ψευδάργυρος 102mg (ένυδρος θειικός ψευδάργυρος), ιώδιο 18mg (άνυδρο ιωδικό ασβέστιο), ζύμη σεληνίου 50mg. Τεχνολογικές
Πρόσθετες ύλες: Αντιοξειδωτικά (φυσικά). Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 26%, ολικές λιπαρές ουσίες 16%, ολικές ινώδεις ουσίες
3%, ολική τέφρα (ανόργανα στοιχεία) 7.5% (ασβέστιο 1.4% και φώσφορος 1.1%), ωμέγα 6 2.7%, ωμέγα 3 0.5%, υγρασία 10%. *Φυσικά συστατικά.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (GRAIN FREE)
ΗΠΙΑ ΤΡΟΦΗ, ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

•
•
•
•
•
•
•

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

sensitive
grain
FREE

Χωρίς καρπούς δημητριακών (Grain Free)
Με φρέσκο Σουηδικό κοτόπουλο
Με υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια
Ωμέγα 3 & 6 λιπαρά οξέα (δέρμα & τρίχωμα)
Macrogard (ανοσοποιητικό σύστημα)
FOS (υγεία εντέρου)
Γλυκοζαμίνη (υγεία των αρθρώσεων)

Για μικρόσωμες και μεσαίου μεγέθους
φυλές σκύλων με φυσιολογική και
έντονη δραστηριότητα.

Πραγματικό
μέγεθος

ΝΕΟ!

kg

ΒΑΡΟΣ:
1,25 KG

15%
ΛΙΠΑΡΑ

30%
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

3,2 KG

11,5 KG

81%
ΖΩΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

g

dl

1-4

25-70

0.5-1.5

5-10

70-140

1.5-3.5

11-15

140-185

3.5-4

16-25

185-275

4-6

26-40

275-390

6-9

41-55

390-495

9-11

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Οδηγίες χρήσης: Πλήρης, ισορροπημένη και χωρίς καρπούς δημητριακών (grain free) τροφή για ενήλικους σκύλους. Κατάλληλη για μικρόσωμες και
μεσαίου μεγέθους φυλές σκύλων με φυσιολογική και έντονη δραστηριότητα. Μπορεί να σερβίρεται ελαφρώς μουσκεμένη με χλιαρό ή κρύο νερό ή
σε αφυδατωμένη μορφή μαζί με ένα μπολ φρέσκο νερό. Σύνθεση: Κοτόπουλο 47% (αφυδατωμένο κοτόπουλο 32%, φρέσκο Σουηδικό κοτόπουλο*
15%), αφυδατωμένη πατάτα*, άμυλο μπιζελιού*, λίπος οστών*, υδρολυμένο κοτόπουλο, αφυδατωμένη πούλπα τεύτλων* (αποσακχαρωμένη), ανόργανα στοιχεία, ίνες κυτταρίνης*, ινουλίνη κιχωρίου* (FOS 0.63%), λιναρόσπορος*, ζύμη* (β-1.3/1.6 - γλυκάνη, 0,05%), γλυκοζαμίνη* (0.05%), θειική χονδροϊτίνη* (0.004%). Διατροφικές πρόσθετες ύλες ανά kg: Βιταμίνη Α 15000ΙU, βιταμίνη D3 780IU, βιταμίνη Ε 100mg (all-ra α-οξική τοκοφερόλη),
βιταμίνη C 100mg, χαλκός 23mg (θειικός χαλκός πεντένυδρος), μαγγάνιο 10mg (οξείδιο του μαγγανίου ΙΙ,ΙΙΙ), ψευδάργυρος 102mg (ένυδρος θειικός
ψευδάργυρος), ιώδιο 18mg (άνυδρο ιωδικό ασβέστιο), ζύμη σεληνίου 50mg. Τεχνολογικές Πρόσθετες ύλες: Αντιοξειδωτικά (φυσικά). Αναλυτικά
συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 30%, ολικές λιπαρές ουσίες 15%, ολικές ινώδεις ουσίες 2.5%, ολική τέφρα (ανόργανα στοιχεία) 7.5% (ασβέστιο
1.4% και φώσφορος 1.1%), ωμέγα 6 2.6%, ωμέγα 3 0.5%, υγρασία 10%. *Φυσικά συστατικά.

ΜΟΝΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΗΠΙΑ ΤΡΟΦΗ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΕΥΣΗ
ΑΡΝΙ
& ΡΥΖΙ

•
•
•
•
•
•

sensitive
ΜΙΑ ΠΗΓΗ
ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

Χωρίς σιτάρι
Γευστικό αρνί
Ωμέγα 3 & 6 λιπαρά οξέα (δέρμα & τρίχωμα)
Macrogard (ανοσοποιητικό σύστημα)
FOS (υγεία εντέρου)
Γλυκοζαμίνη (υγεία των αρθρώσεων)

Πραγματικό
μέγεθος

Π

Ω

ΣΕ
ΤΣ

Ι

Για ευαίσθητους ενήλικους σκύλους όλων
των μεγεθών/ φυλών με φυσιολογική
δραστηριότητα.

ΕΜΟΙΑΖ

ΕΚ

Α

kg

ΒΑΡΟΣ:
950 G

3 KG

13%
ΛΙΠΑΡΑ

23%
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

12,5 KG

55%
ΖΩΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

g

dl

1-4

25-80

0.5-2

5-10

80-140

2-4

11-15

140-190

4-5

16-25

190-280

5-7

26-40

280-410

7-10

41-55

410-510

10-13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Οδηγίες χρήσης: Πλήρης, ισορροπημένη τροφή για σκύλους με φυσιολογική δραστηριότητα. Ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητους σκύλους. Μπορεί
να σερβίρεται ελαφρώς μουσκεμένη με χλιαρό ή κρύο νερό ή σε αφυδατωμένη μορφή μαζί με ένα μπολ φρέσκο νερό. Σύνθεση: Αρνί 32% (αφυδατωμένο αρνί 20%, φρεσκοπαρασκευασμένο αρνί* 12%), ρύζι*, καλαμπόκι*, φύτρα καλαμποκιού* λίπος οστών*, πρωτεΐνη πατάτας*, υδρολυμένο αρνί*,
αφυδατωμένη πούλπα τεύτλων* (αποσακχαρωμένη), ανόργανα στοιχεία, λιναρόσπορος*, ινουλίνη κιχωρίου* (FOS 0.63%), δενδρολίβανο*, ζύμη*
(β-1.3/1.6 - γλυκάνη, 0,05%), γλυκοζαμίνη* (0.05%), θειική χονδροϊτίνη* (0.004%). Διατροφικές πρόσθετες ύλες ανά kg: Βιταμίνη Α 15000ΙU,
βιταμίνη D3 780IU, βιταμίνη Ε 100mg (all-ra α-οξική τοκοφερόλη), βιταμίνη C 100mg, ταυρίνη 1000mg, χαλκός 23mg (θειικός χαλκός πεντένυδρος),
μαγγάνιο 10mg (οξείδιο του μαγγανίου ΙΙ,ΙΙΙ), ψευδάργυρος 102mg (ένυδρος θειικός ψευδάργυρος), ιώδιο 18mg (άνυδρο ιωδικό ασβέστιο), ζύμη
σεληνίου 50mg. Τεχνολογικές Πρόσθετες ύλες: Αντιοξειδωτικά (φυσικά). Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 23%, ολικές λιπαρές ουσίες
13%, ολικές ινώδεις ουσίες 2.5%, ολική τέφρα (ανόργανα στοιχεία) 6% (ασβέστιο 1.2% και φώσφορος 1%), ωμέγα 6 2.8%, ωμέγα 3 0.4%, υγρασία
10%. *Φυσικά συστατικά.

ΜΟΝΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΗΠΙΑ ΤΡΟΦΗ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΕΥΣΗ
ΣΟΛΟΜΟΣ
& ΡΥΖΙ

•
•
•
•
•
•

sensitive
ΜΙΑ ΠΗΓΗ
ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

Χωρίς σιτάρι
Γευστικός σολομός
Ωμέγα 3 & 6 λιπαρά οξέα (δέρμα & τρίχωμα)
Macrogard (ανοσοποιητικό σύστημα)
FOS (υγεία εντέρου)
Γλυκοζαμίνη (υγεία των αρθρώσεων)

Για ευαίσθητους ενήλικους σκύλους όλων
των μεγεθών / φυλών με φυσιολογική
δραστηριότητα

Π

Ω

ΣΕ
ΤΣ

Ι

Πραγματικό
μέγεθος

ΕΜΟΙΑΖ

ΕΚ

Α

kg

ΒΑΡΟΣ:
950 G

3 KG

11%
ΛΙΠΑΡΑ

21%
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

12,5 KG

67%
ΖΩΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

g

dl

1-4

25-80

0.5-2

5-10

80-145

2-3.5

11-15

145-190

3.5-5

16-25

190-280

5-7

26-40

280-400

7-10

41-55

400-510

10-13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Οδηγίες χρήσης: Πλήρης, ισορροπημένη τροφή για σκύλους με φυσιολογική δραστηριότητα. Ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητους σκύλους. Μπορεί
να σερβίρεται ελαφρώς μουσκεμένη με χλιαρό ή κρύο νερό ή σε αφυδατωμένη μορφή μαζί με ένα μπολ φρέσκο νερό. Σύνθεση: Σολομός 23% (αφυδατωμένος σολομός 13%, φρέσκος σολομός* 10%), ρύζι*, καλαμπόκι*, φύτρα καλαμποκιού* λίπος οστών*, αφυδατωμένη πατάτα*, αφυδατωμένη
πούλπα τεύτλων* (αποσακχαρωμένη), ανόργανα στοιχεία, υδρολυμένο ψάρι*, ινουλίνη κιχωρίου* (FOS 0.63%), ζύμη* (β-1.3/1.6 - γλυκάνη, 0,05%),
γλυκοζαμίνη* (0.05%), θειική χονδροϊτίνη* (0.004%). Διατροφικές πρόσθετες ύλες ανά kg: Βιταμίνη Α 15000ΙU, βιταμίνη D3 780IU, βιταμίνη Ε
100mg (all-ra α-οξική τοκοφερόλη), βιταμίνη C 100mg, ταυρίνη 1000mg, χαλκός 23mg (θειικός χαλκός πεντένυδρος), μαγγάνιο 10mg (οξείδιο του
μαγγανίου ΙΙ,ΙΙΙ), ψευδάργυρος 102mg (ένυδρος θειικός ψευδάργυρος), ιώδιο 18mg (άνυδρο ιωδικό ασβέστιο), ζύμη σεληνίου 50mg. Τεχνολογικές
Πρόσθετες ύλες: Αντιοξειδωτικά (φυσικά). Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 21%, ολικές λιπαρές ουσίες 11%, ολικές ινώδεις ουσίες
2%, ολική τέφρα (ανόργανα στοιχεία) 7% (ασβέστιο 1.4% και φώσφορος 1.1%), ωμέγα 6 2%, ωμέγα 3 0.6%, υγρασία 10%. *Φυσικά συστατικά.

Σ Η ΓΕ Υ
ΥΗ

ΤΩ

ΑΡ

ΜΑ

ΡΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΕΥΣΗΣ

ΙΣ Τ

ΗΧ

ΗΜ Ε

ΝΟΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Σ
ΣΗ

ΕΓΓ

°
°
Η Bozita Robur, παρασκευάζεται στην Varg
arda
από την Doggy AB. Μια
εταιρία με παράδοση και εμπειρία πάνω από 100 χρόνια στην παραγωγή
ζωοτροφών. Είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα τόσο των προϊόντων
της, όσο και των περιβαλλοντικών της προδιαγραφών με ISO 9001, ISO
14001 όπως επίσης και ISO 22000.

Ν ΕΑ

Ν ΔΕΝ ΜΕΙ ΝΕΤ

ΕΕ

ΥΧ

Η τροφή μας παρασκευάζεται με τις καλύτερες πρώτες ύλες, κι αυτός είναι ο
λόγος που είμαστε σίγουροι ότι ο σκύλος σας θα απολαύσει το γεύμα του.
Είναι αδύνατον να μην του αρέσουν οι σκανδιναβικές μας γεύσεις, αλλά αν
αυτό συμβεί, παρακαλούμε επιστρέψτε τη συσκευασία στο κατάστημα που
την αγοράσατε. Θα την αντικαταστήσουμε με ένα νέο προϊόν ή θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Διαβάστε περισσότερα στο bozita.gr.

Έχετε κάποιες απορίες ή τυχόν ερωτήσεις για τα προϊόντα μας;
Σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα που αγοράσατε
την τροφή ή τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα:

Γαρδένιας 32, Αχαρναί 136 72
Τηλ.: 210 9416 183, 210 9418 356, Fax: 210 9404 211
E-mail: info@leotsakos.gr - www.leotsakos.gr
Κωδ. Εγγρ. 02200 023 000034

Robur declarations
Mother & Puppy

new

•

Chicken 44% (dried chicken 29%, fresh Swedish chicken* 15%), rice*, maize*,
bone fat*, maize germ*, hydrolysed chicken, dried potato*, dried fish*, dried
egg*, minerals, dried beet pulp* (desugared), lignocellulose*, chicory inulin*
(FOS 0.63%), linseed*, yeast* (of which ß-1,3/1,6- glucans 0.05%),
glucosamine* (0.05%), chondroitin sulphate* (0.004%).
*Natural ingredients

old

•

Chicken (dried chicken 20%, fresh Swedish chicken 15%), maize, rice, malted
oats (SPC 5%), rind fat, maize germ, potato protein, hydrolyzed chicken, dried
artic fish, dried beet pulp, dried egg, haemoglobin, linseed, sodium chlorid,
potassium chlorid, yeast (of which ß-1,3 / 1,6- glucans 0,05%)

Robur declarations
Mother & Puppy XL

new

•

Chicken 40% (dried chicken 25%, fresh Swedish chicken* 15%), rice*, maize*,
maize germ*, bone fat*, hydrolysed chicken, dried fish*, dried beet pulp*
(desugared), dried egg*, minerals, chicory inulin* (FOS 0.63%), linseed*, yeast*
(of which ß-1,3/1,6- glucans 0.05%), glucosamine* (0.05%), chondroitin sulphate*
(0.004%).
*Natural ingredients

old

•

Chicken (dried chicken 21%, fresh Swedish chicken 15%), corn, rice, malted oats
(SPC 5%), corn germ, rind fat, hydrolysed chicken, dried Arctic fish, dried beet
pulp, dried egg, potato protein, haemoglobin, linseed, sodium chloride, potassium
chloride, yeast (of which ß-1,3/1,6-glucans 0.05%), glucosamine (0.05%),
chondroitin sulphate (0.004%).

Robur declarations
Adult Maintenance

new

•

Chicken 40% (dried chicken 25%, fresh Swedish chicken* 15%), maize*, rice*,
maize germ*, bone fat*, hydrolysed chicken, dried potato*, dried beet pulp*
(desugared), minerals, linseed*, yeast* (of which ß-1,3/1,6- glucans 0.05%),
glucosamine* (0.05%), chondroitin sulphate* (0.004%).
*Natural ingredients

old

•

Chicken (dried chicken 19%, fresh Swedish chicken 15%), corn, rice, corn
germ, malted oats (SPC 5%), rind fat, hydrolysed chicken, dried egg, potato
protein, dried beet pulp, linseed, haemoglobin, dried Arctic fish, sodium
chloride, potassium chloride, yeast (of which ß-1,3/1,6-glucans 0.05%).

Robur declarations
Adult Maintenance Mini

new

•

Chicken 39% (dried chicken 24%, fresh Swedish chicken* 15%), maize*, rice*,
bone fat*, maize germ*, dried potato*, hydrolysed chicken, dried egg*,
minerals, dried beet pulp* (desugared), dried fish*, linseed*, chicory inulin*
(FOS 0.63%), yeast* (of which ß-1,3/1,6- glucans 0.05%), glucosamine*
(0.05%), chondroitin sulphate* (0.004%).
*Natural ingredients

old

•

Chicken (dried chicken 20%, fresh Swedish chicken 15%), corn, rice, corn
germ, rind fat, malted oats (SPC 5%), hydrolysed chicken, dried egg, potato
protein, dried beet pulp, linseed, haemoglobin, dried Arctic fish, sodium
chloride, potassium chloride, yeast (of which ß-1,3/1,6-glucans 0.05%).

Robur declarations
Light

new

•

Rice*, chicken 23% (dried chicken 16%, fresh Swedish chicken* 7%), maize*,
maize germ*, hydrolysed chicken, minerals, dried beet pulp* (desugared),
linseed*, yeast* (of which ß-1,3/1,6- glucans 0.05%), glucosamine* (0.05%),
chondroitin sulphate* (0.004%).
*Natural ingredients

old

•

Rice, corn, chicken (dried chicken 13.5%, fresh Swedish chicken 6.5%), corn
germ, malted oats (SPC 5%), hydrolysed chicken, dried beet pulp, potato
protein, linseed, calcium carbonate, monosodium phosphate, sodium
chloride, potassium chloride, yeast (of which ß-1,3/1,6-glucans 0.06%),
glucosamine (0.05%), chondroitin sulphate (0.004%).

Robur declarations
Active Performance

New •

Chicken 36% (dried chicken 23%, fresh Swedish chicken* 13%), maize*, bone fat*,
rice*, maize germ*, dried fish*, hydrolysed chicken, dried beet pulp* (desugared),
freshly prepared Swedish elk* (2%), dried egg*, minerals, potato protein*, chicory
inulin* (FOS 0.63%), linseed*, yeast* (of which ß-1,3/1,6- glucans 0.05%),
glucosamine* (0.05%), chondroitin sulphate* (0.004%).
*Natural ingredients

Old •

Chicken (dried chicken 22%, fresh Swedish chicken 15%), corn, corn germ, rice,
rind fat, dried Arctic fish, malted oats (SPC 5%), potato protein, hydrolysed
chicken, dried egg, haemoglobin, dried beet pulp, linseed, sodium chloride,
potassium chloride, yeast (of which ß-1,3/1,6-glucans 0.05%), glucosamine
(0.05%), chondroitin sulphate (0.004%).

News

Senior

Fiber content
Kibble
Joint package

•

Chicken 30% (dried chicken 20%, fresh Swedish chicken* 10%), maize*, rice*,
maize germ*, bone fat*, dried potato*, dried beet pulp* (desugared),
hydrolysed chicken, minerals, linseed*, chicory inulin* (FOS 0.63%), yeast* (of
which ß-1,3/1,6- glucans 0.05%), glucosamine* (0.05%), MSM* (0.03%), dried
green-lipped mussel* (0.01%), chondroitin sulphate* (0.004%).
*Natural ingredients

Robur

First choice

Second choice

22/16 Active &
sensitive
33/20 Performance

Grain Free Reindeer

Sensitive lamb

Active Performance

Grain Free Chicken

27/15 Maintenance

Adult Maintenance

Grain Free Reindeer

27/17 Mini

Adult Maintenance mini

Grain Free Chicken

20/10 Salmon

Sensitive single protein
salmon
Light

Light

Senior

30/15 Breeder

Sensitive Single Protein
Lamb
Mother & Puppy

30/14 Breeder XL

Mother & Puppy XL

-

19/07 light & sensitive
23/13 Lamb

Single protein salmon, Senior

-

