
VLOEIBAAR SCHAPENVET 
"de enige echte" 

VERBETERDE FLACON (MET POMPJE): 
- meest optimale bescherming tegen zuurstof, vocht, licht en oxidatie - 

BIOFOOD vloeibaar schapenvet bevat een combinatie 
van schapenvet, zalmolie en zonnebloemolie. Het 
schapenvet is afkomstig van schapenvlees wat geschikt 

is voor menselijke consumptie en heeft de eigenschap 
een beschermend laagje op de darmen aan te 
brengen en daarmee de vertering te verbeteren. De 
Zalmolie is koud geperst van verse zalm en is rijk aan 
omega 3 en 6 vetzuren en bevat optimale EPA/DHA 
waarden. Zonnebloemolie heeft een zeer hoog 

gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren, 
omega 6 vetzuren en vitamine E. Vitamine E is een 
belangrijke antioxidant die de cellen, celwand, 
bloedbaan en weefsel beschermt en ook de 

stofwisseling in de cel reguleert. Het product is 
verrijkt met emulgatoren om de vertering (opname) 
te vergemakkelijken en is op een natuurlijke basis 

gestabiliseerd. Dit product geeft de ideale combinatie 
van vetzuren welke een verbetering geeft van de 
vertering (betere voedselopname, minder ontlasting). 
BIOFOOD vloeibaar schapenvet heeft een gunstige 
invloed op hart en bloedvaten, ondersteunt de 
gevoelige huid en zorgt voor een stralende vacht. 

Door temperatuur, luchtvochtigheid, ongebalanceerde 
voeding en/of verwarming kan bij uw hond huid- en 
vachtirritatie ontstaan. 

BIOFOOD schapenvet heeft een gunstige werking bij honden en ondersteunt o.a. huid, vacht, 
(spijs)vertering en darmflora. 

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 vloeibaar schapenvet: 

 verbetert voedselopname; 

 verbetert vertering; 

 besparing dagelijks voedingskosten; 

 eetlustopwekkend; 

 betere ontwikkeling van de organen; 

 gewrichtsfunctie; 

 ideaal voor vacht en huid. 

Deze smakelijke vloeibare schapenvet ‘dressing’ kunt u over het (droge) voer van uw dier heen 
gieten. 

Kenmerken: 

-mix van schapenvet, zalmolie (omega 3 en 6) en zonnebloemolie. 
-ondersteunt huid, vacht, vertering, darmen en voedselintolerantie. 
-voor alle hondenrassen en alle leeftijden. 

Ingrediënten: zonnebloemolie, zalmolie (30%), schapenvet (20%), glucose. 

Analytische bestanddelen: Ruw Eiwit 0.9 %, Ruw Vet 98.0 %, Ruwe Celstof < 0.3 %, Ruw As 
0.2 %, Vocht 0.1 %, Vitamine A I.E. 29700, Vitamine D3 I.E. < 800. Natuurlijk 
conserveringsmiddel (rozemarijn E-392), stabilisator (E-415). Per 100g. Dit product bevat: Omega-
3: 21.0 % (m/m), Omega-6: 34.7 % (m/m). Energiewaarde 3641 kJ/100 g. 

Voedingsadvies: starten: 5ml per dag (=1 theelepel), daarna 15ml per dag (=3 theelepels) per 
20kg lichaamsgewicht. 

Verkrijgbaar in pompflacon van e250ml, e500 ml en 5L jerrycan. 

Aanvullend diervoeder voor de hond. 
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