
PUPPY 
Bevat 45% aan rund, kip en gevogelte. 
Gezonde zalmolie en glucosamine en chondroïtine ondersteunen 
de groeifase. 
Vrij van tarwe en tarwegluten. 

BIOFOOD puppy bevat alles wat een gezonde jonge hond van 
nature nodig heeft. 

De puppy levensfase is erg belangrijk en bepalend voor een krachtig, 

vitaal en gezond leven wanneer uw hond volwassen wordt. BIOFOOD 
Puppy is een volledige licht verteerbare, natuurlijke en smaakvolle 
voeding voor honden in de eerste levensfase. U kunt vanaf 3 weken tot 
maximaal 12 maanden, afhankelijk van het ras, de puppybrok voeren. 
BIOFOOD puppy voeding heeft alles wat een jonge, opgroeiende hond 
van nature nodig heeft. Een uitgekiende en optimale samenstelling met 
een hoog eiwitgehalte en gezonde vitaminen en mineralen zorgen bij 

een energieke en speelse jonge hond voor gezonde ontwikkeling van botten, 
tanden en kiezen, spieren en vertering.  

Let op: Er wordt wel eens beweerd dat een hoog eiwitgehalte ervoor zorgt 
dat een pup te snel groeit en daardoor skeletproblemen kan krijgen. Dit is 
een fabel. Te veel voeding en/of een te hoog calcium gehalte, en dus te 
veel calcium, is daarentegen wel slecht voor de heupen en gewrichten met 
name bij grote hondenrassen. 

Puppy voeding kenmerken: 
-Nederlandse topkwaliteit. -

hoogwaardige natuurlijke grondstoffen. 
-volledige licht verteerbare geëxtrudeerde puppy voeding. 
-45% aan kip, rund en gevogelte. 
-met gezonde zalmolie. 
-rijk aan Omega 3 & 6 vetzuren. 
-geen tarwe en tarwegluten. 
-bevat glucosamine en chondroïtine. 

-ondersteund de gewrichten. 
-voor gezonde ontwikkeling van botten, gebit, spieren en vertering. 
-100% natuurlijk, zonder chemische toevoegingen. 
-voor jonge honden. 

Voor alle rassen. 

Ingrediënten: gedroogde kip (35%), rijst, maïs, gevogelte vet, gedroogd rund (7%), lijnzaad, 
biergist, johannesbrood, eipoeder, gehydrolyseerd gevogelte (5%), zalmolie, chondroïtine, 
glucosamine, Lcarnitine, lecithine, inuline (FOS), taurine. 

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

 
Verkrijgbaar in zakken van 3 & 12,5 kg. 

 

Analyse 
 

 
puppy 

eiwit 30 % 

vet 20 % 

ruwe celstof 2,5 % 

as 6 % 

calcium 1,0 % 

 



fosfor 0,8 % 

ijzer 50 mg 

jodium 1,5 mg 

koper 5 mg 

mangaan 35 mg 

zink 65 mg 

vitamine C 70 mg 

vitamine A 18.000 IE 

vitamine D3 1400 IE 

vitamine E 500 IE 
 

Voedingsadvies 

Voedingsadvies puppy's/ Conseil nutritionnel les chiots/ 
Feeding advice puppies/ Nahrungsempfehlung Welpen 

Body Weight (kg)/ 

Poids corporel (kg) 

Leeftijd in maanden/ Âge en mois/ 
Age in months/ Alter in Monaten 

 
1,5-3 mnd 4-5 mnd 6-10 mnd 

1 50 g → 60 g 40 g 30 g 

3 110 g → 140 g 85 g 70 g 

5 160 g → 210 g 120 g 100 g 

8 230 g → 290 g 175 g 140 g 

10 280 g → 350 g 210 g 170 g 

15 375 g → 470 g 280 g 225 g 

20 465 g → 580 g 350 g 280 g 

25 550 g → 690 g 410 g 330 g 

30 - 470 g 380 g 

35 - 530 g 425 g 

40 - 590 g 470 g 

45 - - 510 g 

50 - - 555 g 

60 - - 640 g 

Puppy voeding tips 

-U kunt vanaf 3 weken tot maximaal 10-12 maanden (kleine rassen) de puppy-brok voeren. 

-Bij middelgrote- en grote rassen adviseren wij na 5 á 6 maanden over te gaan op volwassen 

BIOFOOD high energy voeding tot ze 10 á 12 maanden oud zijn. Grote rassen kunnen rond een 
jaar overstappen op Giant. 

-Voer met uw ogen. De hoeveelheden van het voedingsadviesschema kunt u als richtlijn hanteren, 
afhankelijk van leeftijd, beweging, conditie en prestatie van uw hond. 
 
-De genoemde hoeveelheden dienen per dag te worden gegeven. Verdeel de hoeveelheid over 3 
tot 5 maaltijden verdelen. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater. 
 

-Mocht uw pup(s) diarreeproblemen hebben, vanwege zijn gevoelige maag/darm kanaal wat zich 
nog ontwikkelen moet, dan adviseren wij tijdelijk BIOFOOD Diner of BIOFOOD 
Vleesvoeding (bij) te voeren. 
 
-Tip: Een puppy moet slank, actief en lenig blijven en mag niet te snel groeien, mollig en dik 
worden. Met name bij pups van grote rassen is het belangrijk dat uw puppy niet te lang achtereen 
beweegt en zoveel mogelijk aan de lijn wandelt, geen trappen loopt en niet springt. Wel goed zijn 
rechtlijnige bewegingen. 


