
Cavom Compleet Senior 
 

Cavom compleet senior is een volledige 
voeding voor de oudere hond. Cavom 
compleet senior heeft een lager 
eiwitgehalte, bovendien zijn de eiwitten 
aangepast. De granen met o.a. mais, 
tarwe en rijst zijn praktisch geheel 
ontsloten. 

Cavom compleet senior bevat naast rundvet 
en diverse oliën, ook dierlijke eiwitten met 
rund- en schapenvlees en plantaardige 
eiwitten van goede kwaliteit. Dit alles om een 
mooie balans te krijgen in de voeding en 
tevens is het voer nu verrijkt met glucosamine 
voor oudere honden. 

Wat doet glucosamine 

Glucosamine is een natuurlijk aminosuiker en stimuleert het herstel van het 
gewrichtskraakbeen. Kraakbeen zit tussen de gewrichten en zorgt voor het soepel en 
pijnloos bewegen, een goede conditie van het kraakbeen is dan ook belangrijk. Glucosamine 
fungeert als smeermiddel en wordt normaal gesproken door het lichaam zelf aangemaakt. 
Als de hond ouder wordt neemt de productie van glucosamine door het lichaam vaak af, 
waardoor de gewrichten minder soepel worden. Door het toevoegen van glucosamine in 
Cavom compleet senior stimuleren we het aanmaken en de opbouw van glucosamine, 
waardoor een gezonder kraakbeen ontstaat. 

Cavom compleet senior is zo samengesteld dat uw hond ook op oudere leeftijd vitaal en in 
goede conditie blijft. 

 

 

Cavom Compleet Senior is  verkrijgbaar in verpakkingen van 20 kg en 5 kg.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Analyse Cavom 
Compleet Senior 

Ruw eiwit 15 % 

Ruw vet 16,5 % 

Ruwe celstof 1,9 % 

Ruwe as 6,5 % 

Vocht 7 % 

Fosfor 0,7 % 

Calcium 0,9 % 

Natrium 0,2 % 

Kalium 0,6 % 

Mangaan 22 mg/kg 

Magnesium 800 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 16000 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 40 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. 

1 kg : 20 - 40 gr 40.0 kg: : 380 - 510 gr 

5 kg : 75 - 115 gr 50.0 kg: : 450 - 600 gr 

10 kg : 130 - 190 gr 60.0 kg: : 520 - 685 gr 

15 kg : 175 - 255 gr 70.0 kg: : 585 - 765 gr 

20 kg : 220 - 315 gr 80.0 kg: : 650 - 845 gr 

30 kg : 305 - 420 gr 90.0 kg: : 710 - 920 gr 

De benodigde hoeveelheid voer hangt o.a. af van ras, leeftijd 
en activiteit van uw hond. Verdeel de hoeveelheid voer over 2 
maaltijden per dag. Deze tabel is uiteraard een richtlijn die u 
zo nodig dient aan te passen. Zorg altijd voor voldoende vers 
drinkwater. 
 

 


