
LAMB & RICE 
- VENIEUWD - 

Verbeterde samenstelling en verpakking. 
Met lam, rijst, zalmolie en kruiden. Tarwevrij. 

BIOFOOD lam rijst is een volledige licht verteerbare, natuurlijke en 
zeer smaakvolle hondenvoeding 
voor alle rassen en voedingsgevoelige en/of kieskeurige honden. 

BIOFOOD lam rijst bevat naast veel lam van hoge kwaliteit ook 
zalmolie, schapenvet, rijst en kruiden en is tarwevrij. 

Hoge acceptatie en verteerbaarheid. 

Zalmolie met essentiële omega 3 vetzuren is goed voor huid, 
vacht, vitaliteit en de natuurlijke weerstand. 

Lijnzaad kan ontstekingsremmend en verzachtend werken bij 
allergiën. Lijnzaad is rijk aan alfa-linoleenzuur, wat in het lichaam 

omgezet kan worden naar EPA en DHA. EPA en DHA dragen bij 
aan het verminderen van ontstekingsreacties. 

De toegevoegde echinacea kruiden ondersteunen het 
immuunsysteem. 

De natuurlijke bronnen van eiwitten en vetten zijn van hoge kwaliteit. Deze 
zorgen voor een betere 
vertering, ontlasting en een goede conditie van uw hond. 

BIOFOOD lamb & rice ondersteunt tevens huid, vacht, gebit en de natuurlijke 
afweer. 

BIOFOOD Lam & rijst voeding kenmerken: 

-Nederlandse topkwaliteit. 
-hoogwaardige natuurlijke grondstoffen. 
-volledige licht verteerbare geëxtrudeerde hondenvoeding. 
-met o.a. lam, zalmolie en kruiden. 

-rijk aan Omega 3 & 6 vetzuren 
-ideaal voor voedingsgevoelige en kieskeurige honden. 

-100% natuurlijk, zonder chemische toevoegingen. 
-voor volwassen honden. 

Ingrediënten: gedroogd lam (34%), rijst* (18%), maïs*, gedroogde zalm (8%), gevogeltevet, 
gerst*, lijnzaad, gedroogde erwten, gedroogde johannesbrood, schapenvet, biergist, zalmolie 
(2%), lecithine, inuline (bron van FOS), l-carnitine, eipoeder, echinacea kruiden mix. (*ontsloten). 

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

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

Verkrijgbaar in zakken van 3 & 12,5 kg 

 

Analyse Voedingsadvies 

 
lamb&rice 

eiwit 25 % 

vet 15 % 

ruwe celstof 2,8 % 

vocht 10 % 

 
lamb&rice 

3-5 kg 60-90gr. 

5-10 kg 90-150gr. 

10-15 kg 150-200gr. 

15-20 kg 200-250gr. 



as 7,4 % 

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 18.000 IE 

vitamine D3 1800 IE 

vitamine E 60 IE 
 

20-25 kg 250-295gr. 

25-30 kg 295-340gr. 

30-40 kg 340-420gr. 

40-50 kg 420-500gr. 

50-60 kg 500-575gr. 

 
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. 

 


