
Cavom Compleet 

 
Cavom compleet is een volledige voeding voor 
volwassen honden. Cavom compleet is licht 
verteerbaar en is opgebouwd uit natuurlijke 
grondstoffen. Cavom compleet is verreweg de 
bekendste van alle Cavom producten. De granen 
met o.a. mais, tarwe en rijst zijn grotendeels 
ontsloten. 

Cavom compleet bevat dierlijke eiwitten met rund- 

en schapenvlees en plantaardige eiwitten, waardoor 

de aminozuren goed in balans zijn. Zuiver rundvet 

zonder houdbaarheidsmiddelen en verschillende 

oliën zorgen voor een optimale omega 3 en omega 

6 verhouding. Vitaminen,  mineralen en  diverse 

andere grondstoffen zorgen voor een goede 

gezondheid van uw hond. Voor alle Cavom producten geldt: voer niet teveel omdat de 

calorische waarde hoog is. De korrels van alle Cavom producten zijn door de manier van 

persen, luchtig en enigszins poreus gemaakt, waardoor de geur van de producten voor de 

hond vrij komt en hij het veel lekkerder vindt. Cavom compleet is ook uitermate geschikt voor 

honden die prestaties moeten leveren. Cavom is zo gefabriceerd dat alle korrels van gelijke 

samenstelling zijn. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Analyse Cavom Compleet 

Ruw eiwit 24 % 

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 22 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 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 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. 

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. 

 


