
Greenfield 21 Puppy / Junior Lam & Rijst brokken 

 

Greenfield 21 puppy / junior is afgestemd op de behoefte 
en leeftijd van pups en jonge honden van alle rassen. Uw 
hond is er natuurlijk gek op. Een balansrijke 
hondenvoeding op basis van lam en rijst voor een 
gezonde spijsvertering. De brokken zijn licht verteerbaar. 
Greenfield 21 puppy / junior draagt bij aan een 
gebalanceerde groei en ontwikkeling van de spieren. 
Essentiële vitaminen en mineralen zijn toegevoegd om 
het immuunsysteem te ondersteunen. Greenfield 21 is vrij 
van chemische geur-, kleur- en smaakstoffen. 

Afhankelijke van de grootte van het ras, dient uw pup tot 
een leeftijd van 6 maanden drie maaltijden per dag te 
krijgen. Na 6 maanden kan dit gereduceerd worden tot 2 
maaltijden per dag. Weeg uw pup regelmatig en let op het 
groeitempo.  

Wanneer uw pup volwassen is hangt af van de grootte 
van het ras. Kleine rassen tot 10 kg rond ca. 10 maanden, 
grote rassen van 25 kg en meer zijn volwassen rond ca. 
18 maanden. Wanneer uw pup de volwassen leeftijd heeft 
bereikt, kunt u overschakelen op Greenfield 21 Adult 
brokken.  

De hondenvoeding van Greenfield 21 is natuurlijk 
geschikt voor alle honden. Het bevat alle voedingsstoffen, 
vitaminen en mineralen die uw hond nodig heeft. Greenfield 21 biedt een volledige en gezonde 
maaltijd voor uw hond. De voeding kan optimaal afgestemd worden op de individuele behoefte van uw 
hond. Bijvoeren is niet nodig. Zorg wel altijd voor voldoende vers drinkwater. 

  

  

Voedingsschema 

actueel gewicht leeftijd           
van de hond 2 mnd 4 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 15 mnd 
1 kg 53 gram 44 gram 35 gram 31 gram 31 gram 31 gram 
2 kg 88 gram 74 gram 66 gram 53 gram 53 gram 53 gram 
5 kg 176 gram 161 gram 132 gram 105 gram 105 gram 105 gram 
10 kg 296 gram 271 gram 246 gram 197 gram 176 gram 176 gram 
20 kg 497 gram 455 gram 414 gram 373 gram 314 gram 296 gram 
30 kg - 617 gram 561 gram 505 gram 449 gram 401 gram 
40 kg - - 696 gram 627 gram 557 gram 527 gram 
50 kg - - - 741 gram 659 gram 623 gram 
60 kg - - - - 755 gram 674 gram 
70 kg - - - - - 848 gram 

  
Dit voerschema is een richtlijn. Afhankelijk van conditie, leeftijd en behoefte van de hond kunt u meer 
of minder voer aanbieden. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater. 



Samenstelling 
Granen (tenminste 4% rijst), vlees en dierlijke bijproducten (tenminste 4% lam), oliën en vetten, 
plantaardige bijproducten, plantaardige eiwitextracten, gist, mineralen. 

Gemiddelde analyse 
Ruw eiwit 28,0%, ruw vet 18,5%, ruwe celstof 2,1%, ruw as 6,6%, vocht 10%, 
Calcium 1,3%, Fosfor 0,93%, Natrium 0,33%. 

Toevoegingen per kg voer 
Vitamine A 14.000 IE, vitamine D3 1.400 IE, vitamine E 200 mg, IJzer II sulfaat monohydraat 71 mg, 
Mangaan II oxide 26 mg, Koper (II) sulfaat-pentahydraat 12,5 mg, Zink sulfaat monohydraat 125 mg, 
Calciumjodaat 1,2 mg, Natriumseleniet 0,3 mg, Omega 6:3  5:1. 

Verpakking 
Greenfield 21 Puppy / Junior Lam & Rijst brokken zijn verkrijgbaar in 3 kg en 10 kg verpakking. 
  

 


