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Animal’s Choice Premium Specials
9.Premium Grainfree Insect Hypoallergic (15 KG)
Artikelnr: S4-7053
Volledig graanvrije, krokante voeding voor volwassen honden. De enige eiwitbron van deze brok is insect. Dit maakt deze brok
hypo-allergeen, mono-protein (slechts één eiwitbron) en uiterst geschikt voor honden met gevoelige darmen. Gedroogde
aardappel, erwten en zoete aardappel zijn de koolhydraatbronnen.
Deze voeding bevat tevens:
• Groenten ((zoete) aardappel, erwten, tomaat, wortel, selderij)
• Fruit (appel, mango, banaan, pruimen en cranberry)
• Kruiden (tijm, brandnetel en basilicum)
• Supplementen als Spirulina en echinacea
Grainfree Insect Hypoallergic ondersteunt een goede conditie van huid en vacht en helpt bij een goede darmgezondheid en
darmfunctie.

Samenstelling:
Gedroogde aardappel, gedroogde insecten (20%), erwten, dierlijk vet, erwtenproteïne, mineralen, gedroogde zoete aardappel,
biergist, gedroogde johannesbroodpeulen, gehydrolyseerde (= wateroplossing van) kippenlever, zalmolie (0,5%), inuline (bron
van FOS), lijnzaad olie (0,1%), gedroogde wortel (0,05%), brandnetel, Echinacea, gedroogde tomaat (0,04%), gedroogde appel
(0,04%), gedroogde mango (0,04%), gedroogde pruimen (0,04%), gedroogde banaan (0,04%) , tijm, basilicum, spirulina,
cranberry (0,03%), selderij (0,03%), glucosamine, chondroïtine. Met Taurine en L-carnitine.
Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit*
Ruw vet*
Ruwe celstof*
Ruwe as*
Calcium
Fosfor
Energiewaarde (kcal/kg ME)

22.0%
13.0%
4.5%
7.9%
1,4%
1,1%
3498
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Nutritionele Toevoegingsmiddelen (/kg):
Vitamine A (retinylacetaat)*
Vitamine D3 (cholecalciferol)*
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat)

14000 IU/IE
1400 IU/IE
200 IU/IE

Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat)*

11 mg

Koper (Koper(II)chelaat van glycinehydraat
Zink (Zinksulfaat-monohydraat)*

5.3 mg
106 mg

Zink (Zink chelaat van glycinehydraat)
IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat)*
IJzer (IJzer(II)chelaat van glycinehydraat)*
Mangaan (Mangaan (mangaan (II) oxide)*
Mangaan (Mangaanchelaat van
glycinehydraat)*
Jodium (calciumjodaat, watervrij)*
Selenium (Natriumseleniet)*

53 mg
74 mg
37 mg
53 mg
26 mg
2,1 mg
0,1 mg

Overige toevoegingsmiddelen
Taurine
L-carnitine
Lignosulfonaat

1 058 mg
53 mg
200 mg

Bevat natuurlijke antioxidanten*
* Verplicht te declareren.
Voedingsadvies:
Lichaamsgewicht (KG)
1-5
5-10
10-20
20-40
40-65
Vanaf 65 kg

Dagelijkse
Hoeveelheid
(gram)
30-105
105-175
175-300
300-500
500-720
10.5 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, zie achterkant verpakking

