
GIANT 
VERNIEUWD: De BIOFOOD Giant brok is vergroot in omvang. Hierdoor is de 
brok beter afgestemd op grotere rassen en honden met schrokgedrag. Het 
recept en de verpakking is onveranderd. 

BIOFOOD Giant is een volledige uitgebalanceerde natuurlijke hondenvoeding die 

voldoet aan alle voedingsbehoeftes van grote rassen. 

De speciaal ontwikkelde BIOFOOD Giant ondersteunt de gevoelige 
spijsvertering en gewrichten van grote rassen. 

BIOFOOD Giant bevat, naast de optimale dagelijkse hoeveelheid eiwitten, 
vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen, een optimaal calcium- en 
energiegehalte die bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. 
Gewrichten en botten krijgen het bij grote rassen zwaar te verduren en 
vereisen een specifieke ondersteuning. Grote rassen hebben een kleine 
darmcapaciteit en een gevoelige spijsvertering*. BIOFOOD Giant voeding 

is zo afgestemd dat uw hond alle voedingsstoffen binnen krijgt die hij 
nodig heeft. De grootte en vorm van de BIOFOOD Giant brok is speciaal 
ontwikkeld voor grote rassen (o.a. ter bevordering van het kauwen, ter 
verzorging van het gebit en een optimale voedselopname). 

Giant voeding kenmerken: 
-Nederlandse topkwaliteit. 
-hoogwaardige natuurlijke grondstoffen. 
-volledige uitgebalanceerde natuurlijke geëxtrudeerde 

hondenvoeding. 
-met kip en rund. 
-zalmolie en natuurkruiden. 
-rijk aan Omega 3 & 6 vetzuren.  
-souplesse (glucosamine en chondroïtine). 
-100% natuurlijk, zonder chemische toevoegingen 
-voor grote rassen en/of honden met schrokgedrag. 
-voor volwassen honden. 

*Voedingstip: Zorg er voor dat uw hond niet te snel eet en verdeel de 

maaltijden in meerdere porties over de dag. Hierdoor voorkomt u overbelasting 
van de maag. Vermijd zware inspanningen vlak voor en na de maaltijden en geef 
uw hond geen eten vlak voordat hij/zij gaat slapen. 

Er wordt wel eens beweerd dat een hoog eiwitgehalte ervoor zorgt dat een hond skeletproblemen 
kan krijgen. Dit is een fabel. Te veel voeding, en dus te veel calcium, is daarentegen wel slecht 
voor de heupen en gewrichten. 

BIOFOOD souplesse is aanvullend diervoeder, dat zorgt voor soepele spieren en gewrichten, 
vitaliteit en ondersteund de opbouw van het botten- en (kraak)beenderstelsel. Met name geschikt 
voor middelgrote- en grote honderassen. Ook los verkrijgbaar. 

Tip: Geef dagelijks een smaakvolle en gezonde schapenvetbonbon of vloeibaar schapenvet als 
aanvulling op de maaltijd, ter ondersteuning van huid, vacht en vertering. 

Samenstelling: granen (ontsloten rijst, tarwe, gerst), vlees (rund en kip), dierlijke bijproducten 
(lever, hart en pens), plantaardige bijproducten (zeewierextract, bietenpulp), oliën (zalm- en 

visolie), vet (kip en schaap), plantaardige vitamines en mineralen (pre-mix), digest (lecithine, 
natuurkruiden, glucosamine, chondroïtine). 

BIOFOOD maakt gebruik van natuurlijke grondstoffen en toevoegingen. Het GROEN-garantie 
waarborgt een natuurlijk, veilig en gezond eindproduct. Klik hier voor meer informatie. 

- Voedingwijzer 
- Resultaten 
- Proberen 

Verkrijgbaar in 12,5 kg zak 

 

http://www.biofooddiervoeding.nl/honden/natuurkruiden/48/souplesse.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/algemeneinfo/19/groen-garanties.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/honden/voeding/52/voedingwijzer.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/algemeneinfo/20/resultaten.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/naw/24/contact.html


Analyse Voedingsadvies 

 
giant 

eiwit 25 % 

vet 9 % 

ruwe celstof 3 % 

vocht 10 % 

as 7,0 % 

calcium 1,4 % 

fosfor 1,0 % 

ijzer 50 mg 

jodium 1,5 mg 

koper 5 mg 

mangaan 35 mg 

zink 65 mg 

selenium 0,2 mg 

vitamine A 20.000 IE 

vitamine D3 2000 IE 

vitamine E 65 IE 
 

 
giant 

1-5 kg 60-130gr. 

5-10 kg 130-190gr. 

10-25 kg 190-330gr. 

25-35 kg 330-480gr. 

35-45 kg 480-600gr. 

45-60 kg 600-750gr. 

 
De genoemde hoeveelheden dienen per dag te worden 

gegeven. Verdeel de hoeveelheid over minimaal 2 
maaltijden. 

 
Dragende en zogende honden geeft u twee keer de 
hoeveelheid voor volwassen honden. Zorg altijd voor 
voldoende vers drinkwater. 

Voer ook met uw ogen. De hoeveelheden van het 
voedingsadviesschema kunt u als richtlijn hanteren, 
afhankelijk van leeftijd, beweging, conditie en 

prestatie van uw hond. 

 


