NATUURKRUIDEN
BIOFOOD natuurkruiden is een hoogwaardige
kruidenmix met geselecteerde natuurkruiden
en zeewier.
BIOFOOD Diervoeding BV heeft na jarenlang
onderzoek ter ondersteuning van de
gezondheid van hond en kat, selectieve
samengestelde natuurkruiden ontwikkeld.
Naast de honden- en kattenvoeding hebben
de BIOFOOD natuurkruiden al 20 jaar hun
kwaliteit bewezen bij dierenartsen, kennels,
fokkers en vele hondenliefhebbers.
BIOFOOD natuurkruiden ondersteunt:






huid en vacht;
vertering
maag- en darmwerking;
eetlust;
verhoging vitaliteit.

Elke kat, hond is anders en hebben zo hun
specifieke behoeftes, eigenschappen en
speciale voedingseisen. BIOFOOD
natuurkruiden bieden de nodige (extra)
ondersteuning voor hond en kat.
BIOFOOD Natuurkruiden voor hond en kat is een uitgebalanceerde mix van
geselecteerde natuurkruiden.
Tip: BIOFOOD Natuurkruiden kunnen ook als aanvulling bij vers
vleesvoeding en/of BARF gebruikt worden. De BIOFOOD natuurkruiden
bevatten natuurlijke vitaminen, mineralen en sporenelementen, ter
ondersteuning van de stofwisseling, vertering en huid- en vacht. Bij BARF kunt u
de natuurkruiden verwerken in de groentemix.
Van nature kreeg de wilde hond en kat als jager verschillende belangrijke
voedingswaarden zoals vitaminen, enzymen, spoorelementen, probiotica en
mineralen binnen, doordat de maag en darm van de prooi verteerde
(kruiden)planten, grassen en overig vegetarisch materiaal bevatte. Kruiden zijn
een natuurlijke bron van mineralen, vitaminen
en spoorelementen.
Tip: Meer informatie over kruiden, lees "All you
ever wanted to know about Herbs for Pets""
van Mary L. Wulff-Tilford and Gregory L.
Tilford.
Met BIOFOOD honden- en kattenvoeding en
BIOFOOD natuurkruiden zorgt u voor een juiste
balans en stemt u de voeding optimaal af op de
behoeften van uw hond en/of kat.

Kenmerken:
-ideaal voor vacht, huid, vertering, weerstand en vitaliteit.
-uitgebalanceerde kruidenmix.
-als aanvulling bij droog- of natvoer, vleesvoeding, BARF.
-voor hond en kat en alle leeftijden.
Biofood natuurkruiden met zeewier is geschikt voor alle honden- en
kattenrassen.
Ingrediënten: brandnetel, venkelzaad, zeewier (blaaswier 10,42%), weegbree,
maggikruid, rozemarijn, eik, laurier, knoflookpoeder, meidoorn, maretak,
anijszaad, pepermuntblad, passiebloem.
Analyse: Ruw eiwit 168 g/kg, Ruw vet 59 g/kg, Ruw as 125 g/kg, Ruwe celstof
144,7 g/kg, Vocht 88,3 g/kg.
Voedingsadvies voor honden: Klein: 1/2 maatlepel per dag Middel: 3/4 maatlepel
per dag Groot: 1 maatlepel per dag. Voedingsadvies voor katten: Max ½
maatlepel per dag. Kan voor onbeperkte tijd worden verstrekt.
Aanvullend diervoeder voor hond en kat.
Verkrijgbaar in pot van 450 gram.

