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 MOTHER & PUPPY MOTHER & PUPPY XL ADULT MAINTENANCE MINI 
 Helfoder för valpar och unghundar samt 

för dräktiga eller digivande tikar. Speciellt 
anpassat för den växande hundens 

näringsbehov.  

Helfoder för valpar och unghundar av 
stora raser och för dräktiga eller digivande 
tikar. Speciellt anpassat för den växande 

hundens näringsbehov. 

Helfoder för unghundar eller vuxna hundar 
med normal till hög aktivitetsnivå.  
Liten bitstorlek som passar mindre 

och mellanstora raser. 

950 G - - 89 KR 
1,25 KG 109 KR - - 
3,25 KG 229 KR 229 KR  219 KR 
14 KG 619 KR 619 KR - 

 ADULT MAINTENANCE LIGHT ACTIVE PERFORMANCE 
 Helfoder för unghundar eller vuxna hundar 

med normal till hög aktivitetsnivå. 
Basprodukten i Robur-sortimentet som 
innehåller allt vad din hund behöver.  

Helfoder för vuxna hundar med låg 
aktivitetsnivå, övervikt eller för den äldre 

hunden med lite lägre energibehov.  

Helfoder för vuxna hundar med hög 
aktivitetsnivå eller för underviktiga hundar. 

2,5 KG - 169 KR - 

4,25 KG 249 KR - - 

12 KG - 559 KR 559 KR 

13 KG 599 KR - - 

 SENIOR   

 Helfoder för äldre hundar med normal 
aktivitetsnivå. 

  
 

4,25 KG 289 KR   
11 KG 529 KR   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 SENSITIVE GRAIN FREE  
CHICKEN 

SENSITIVE GRAIN FREE  
REINDEER 

SENSITIVE SINGLE PROTEIN 
SALMON & RICE 

 Helfoder för känsliga vuxna hundar av 
mindre till mellanstora raser med normal 

till hög aktivitetsnivå. 

Helfoder för känsliga och/eller kräsna 
fullvuxna hundar med normal till hög 

aktivitetsnivå av alla raser 

Helfoder för vuxna, normalt aktiva hundar i 
alla åldrar och av alla raser. Innehåller 

endast lax som animalisk proteinkälla, vilket 
passar hundar som har problem med mag- 

och tarmstörningar och foderallergier.  

950 G - 99 KR 89 KR 
1,25 109 KR - - 
3 KG - 249 KR 199 KR 
3,2 249 KR - - 
11,5 KG 599 KR 619 KR - 
12,5 KG - - 629 KR 

 SENSITIVE SINGLE PROTEIN 
LAMB & RICE 

  

 Helfoder för känsliga fullvuxna, normalt 
aktiva hundar i alla åldrar och alla 
raser. Innehåller endast lamm som 
animalisk proteinkälla, vilket passar 

hundar som har problem med 
magtarmstörningar och foderallergier.  

  

950 G 89 KR   
3 KG 199 KR   
12,5 KG 599 KR   


