
ZALMOLIE 
FLACON MET POMPJE: 

- meest optimale bescherming tegen  
zuurstof, vocht, licht en oxidatie – 

 

[WINTERTIPS: Ook in de winter moet uw kat gewoon naar buiten kunnen. 
Daarbij moet u wel letten op de weersomstandigheden. Vooral als het gaat 
sneeuwen en vriezen hebben deze dieren extra aandacht nodig. Het gebruik van 

Zalmolie is hierbij verstandig. ] 

BIOFOOD Zalmolie wordt koudgeperst van 
duurzame en verse zalm*, is rijk aan omega 3 

vetzuren en bevat optimale EPA/DHA waarden. 
Koud persen betekent dat zoveel mogelijk 

essentiële vetzuren bewaard blijven. Deze 
essentiële meervoudig onverzadigde vetzuren 
vervullen in het lichaam allerlei functies. 

BIOFOOD zalmolie: 

-koudgeperst, onvermengde zalmolie uit verse 

zalm. 

-hoog geconcentreerd en dus zuinig in gebruik. 

-niet vermengd met andere (goedkopere) visolie. 

Dit product geeft de ideale combinatie van 
vetzuren, welke een verbetering geeft van de 
vertering (betere voedselopname, minder 

ontlasting), gunstige invloed heeft op hart en 
bloedvaten, ondersteuning biedt aan de 

gewrichtsfunctie, en een gezonde huid en een 
stralende vacht oplevert. 

BIOFOOD zalmolie is sterk geconcentreerd en 

hierdoor zuinig in gebruik. 

TIP: Bij met name katten met een verhoogde pH 
waarde verlaagt Biofood zalmolie de pH van de 

urine door urineverzurende eigenschappen. 

Door temperatuur, luchtvochtigheid, 
ongebalanceerde voeding en verwarming kan huid- 
en vachtirritatie ontstaan. 

BIOFOOD Zalmolie ondersteunt: 

 huid- en vacht; 
 stofwisseling; 

 eetlust (moeilijke eters); 
 vertering; 
 gewrichtsfunctie; 

 verlaging pH waarde urine. 

Voor alle kattenrassen. 

http://www.biofooddiervoeding.nl/images/articles/Pacifische%20Zalm%20(Alaska)(3).pdf
http://www.biofooddiervoeding.nl/images/articles/image/eg/vet/5zalmolie2013g.png


TIP: Met een aanwezig drukpompje op een flacon is het altijd handig om 

te checken of de draaidop goed strak vast zit. Hierdoor werkt ie beter. 

Biofood zalmolie kunt u als smaakvolle dressing over de voeding van uw dier 
heen gieten of apart voeren. 

 

Kenmerken: 
-koudgeperst, onvermengde pure zalmolie, rijk aan omega 3 en 6 

vetzuren. 
-ondersteunt huid, vacht, gewrichten en vertering. 
-zorgt voor verlaging pH waarde urine. 

-voor hond en kat en alle leeftijden. 

Ingrediënten: Zalmolie. 

Analytische bestanddelen: Ruw Eiwit 1.1 %, Ruw Vet 98.1 %, Ruwe Celstof < 
0.3 %, Ruw As 0.1 %. Natuurlijk conserveringsmiddel (rozemarijn E-392). Per 

100g. Dit product bevat: Omega-3 vetzuren 23,8 % rel., Omega-6 vetzuren 16,8 
% rel. BIOFOOD zalmolie bevat ongeveer 500 tot 1.500 milligram aan EPA en 

DHA per 5ml. Energiewaarde 3.648 kJ/100 g. 

 
Voedingsadvies: Hond: 10ml per 20kg lichaamsgewicht (=2 theelepels per dag). 

Kat: 5ml (=1 theelepel per dag). 

*Biofood zalmolie wordt verwerkt in diverse gezonde en natuurlijke Biofood 

producten (o.a. in vloeibaar schapenvet, zalmbonbon, vlees truffel lam, vlees 
truffel kip en vis truffel zalm). 

Voedermiddel voor hond en kat. 

 
Verkrijgbaar in pompflacon van e250ml, e500ml en 5L jerrycan. 

 

http://www.biofooddiervoeding.nl/honden/vetten/64/vloeibaar-schapenvet.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/honden/vetten/63/bonbons-zalm.html
http://www.vleestruffel.nl/
http://www.vleestruffel.nl/

