Animal’s Choice Premium Senior Light (15 KG)
Code P3 – 877
De Premium Senior Light is een volledig krokante voeding voor de oudere hond (vanaf ca 8 jaar). Deze voeding heeft een
aangepaste energie-inhoud voor de hond met een lagere energiebehoefte en/of de neiging om zwaar te worden. De met zorg
geselecteerde ingrediënten dragen bij aan een gezonde huid- en vachtconditie, een evenwichtige darmflora en soepele spieren en
gewrichten.

Samenstelling:
Maïs, rijst, gedroogd gevogelte (waarvan 8% gedroogde eend), gerst, gevogeltevet, gedroogde bietenpulp, lijnzaad, gedroogde vis, zalmolie,
biergist, inuline (bron van FOS), glucosamine, chondroïtine.
• Rijk aan rijst (14%) en gevogelte (15%)
• Met gedroogde eend (8%) en kip (7%)
• Tarwe (gluten) vrij recept
• Aangepaste energie-inhoud voor de hond met een lagere energiebehoefte of met de neiging om te zwaar te worden
• Ondersteunt een gezonde huid- en vachtconditie
• Ondersteunt darmgezondheid / darmfunctie
• Ondersteunt het immuunsysteem
• Inzet van L-carnitine, dat het vetmetabolisme stimuleert

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as
Calcium
Fosfor
Energiewaarde (kcal/kg ME)

18.0%
8.0%
3.0%
5.0%
0.9%
0.7%
3372

Toevoegingsmiddelen, Nutritionele Toevoegingsmiddelen (/kg):
Vitamine A (retinylacetaat)
Vitamine D3 (cholecalciferol)
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat)
Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat)
Zink (Zinksulfaat-monohydraat)

16 000 IE
1 600 IE
200 IE
5.0 mg
65 mg

IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat)
Mangaan (Mangaan(II)oxide)
Jodium (calciumjodaat, watervrij)
Taurine
L-carnitine

50 mg
35mg
1.5 mg
100 mg
300 mg

Sensoriële toevoegingsmiddelen (/kg):
Lecithin

5000 mg

Bevat natuurlijke antioxidanten

Voedingsadvies:
Lichaamsgewicht (KG)
1-5
5-10
10-20
20-40
40-65
Va 65

Dagelijkse Hoeveelheid (gram)
30 – 95
95- 160
160 – 265
265 – 450
450-645
9 g/kg lichaamsgewicht

Het voedingsadvies is gebaseerd op een normale energiebehoefte van uw hond. De lichaamsconditie van uw hond is de leidraad
voor de actuele voergift. Indien nodig kunt u meer of minder voer geven om uw hond in optimale conditie te houden. Geadviseerd
wordt de dagportie te verdelen over twee maaltijden. Zorg ervoor dat er steeds voldoende vers drinkwater beschikbaar is.
Overige informatie:
Koel, droog en indien mogelijk donker bewaren. Houdbaarheidsdatum, partijcodering en registratienummer: zie achterkant
verpakking

