
Cavom Compleet Pup/Junior 

 

Cavom compleet pup/junior is een 
volledige voeding voor pups vanaf 4 á 5 
weken tot ongeveer 6 á 9 maanden. 
Cavom compleet pup/junior is voor pups 
van onschatbare waarde. De hond 
behoort tot de snelst groeiende 
zoogdieren. 

Cavom compleet pup/junior bevat alle nodige 
voedingsstoffen in de juiste verhouding om 
deze snelle groei op te vangen. De granen, 
o.a. mais, tarwe en rijst zijn praktisch geheel 
ontsloten. De diverse dierlijke eiwitten met 
rund- en schapenvlees, plantaardige eiwitten, 
rundvet en oliën zorgen voor een hoge 
calorische waarde. De grondstoffen zijn 
volledig voor de pups aangepast. Cavom 
compleet pup/junior kan al op een leeftijd van 
4 á 5 weken bijgevoerd worden. Eerst het voer weken met melk, later met karnemelk of 
water. Geleidelijk minder vocht toevoegen. 

 

 

Cavom Compleet Pup/Junior verkrijgbaar in verpakkingen van 20 kg en 5 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Analyse Cavom 
Compleet Pup/Junior 

Ruw eiwit 26 % 

Ruw vet 16,5 % 

Ruwe celstof 1,9 % 

Ruwe as 6,5 % 

Vocht 7 % 

Fosfor 0,8 % 

Calcium 1 % 

Natrium 0,3 % 

Kalium 0,6 % 

Mangaan 26 mg/kg 

Magnesium 1100 mg/kg 

Koper 8 mg/kg 

IJzer 130 mg/kg 

Zink 100 mg/kg 

Kobalt 2 mg/kg 

Jodium 1,5 mg/kg 

Selenium 0,2 mg/kg 

Vitamine A 16500 IE/kg 

Vitamine D3 1600 IE/kg 

Vitamine B1 16,5 mg/kg 

Vitamine B2 16 mg/kg 

Vitamine B6 8,5 mg/kg 

Vitamine B12 0,035 mg/kg 

Vitamine E 250 mg/kg 

Vitamine C 150 mg/kg 

Vitamine K 3 mg/kg 

d pantotheenzuur 27 mg/kg 

Nicotinezuur 75 mg/kg 

Choline Cloride 1750 mg/kg 

Folinezuur 2,5 mg/kg 

Biotine 3 mg/kg 

 

Voedingstabel 
De benodigde hoeveelheid ver hangt o.a. af van ras, leeftijd en 
activiteit van uw hond. 

tot 1 maand : 35 - 50 gr (*) 

tot 3 maand : 30 - 40 gr (*) 

tot 4 maand : 25 - 35 gr (*) 

tot 9 maand : 15 - 25 gr (*) 

De benodigde hoeveelheid voer hangt o.a. af van ras, leeftijd en 
activiteit van uw hond. * U dient de geadviseerde hoeveelheid te 
vermenigvuldigen met het aantal kilo's lichaamsgewicht. Eerst tot 
een dun papje geweekt met melk, daarna met karnemelk of water, 
later minder vocht toevoegen. Deze tabel is uiteraard een richtlijn die 
u zo nodig dient aan te passen. Zorg altijd voor voldoende vers 
drinkwater. 

 


