SENIOR
BIOFOOD Senior is een volledige licht verteerbare, natuurlijke en zeer
smaakvolle hondenvoeding speciaal ontwikkelt voor de oudere hond
(ouderdomsverschijnselen). BIOFOOD senior bevat de optimale
dagelijkse hoeveelheid eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en
mineralen die bijdragen tot een goede gezondheid van uw senior
hond. Een verlaagd eiwitgehalte en aangepaste hoeveelheid
mineralen ontlasten de nieren. De bronnen van eiwitten,
koolhydraten en vetten zijn van hoge kwaliteit. Deze zorgen voor
een betere vertering, ontlasting en een goede conditie van de oudere
hond.
BIOFOOD souplesse is een supplement, dat zorgt voor soepele
spieren en gewrichten, vitaliteit en ondersteund de opbouw van het
botten- en (kraak)beenderstelsel. Met name geschikt voor oudere
honden. Ook los verkrijgbaar.
Senior voeding kenmerken:
-Nederlandse topkwaliteit.
-hoogwaardige natuurlijke grondstoffen.
-volledige licht verteerbare geëxtrudeerde hondenvoeding.
-met o.a. kip en rund.
-met zalmolie, natuurkruiden en souplesse.
-rijk aan Omega 3 & 6 vetzuren.
-ondersteund de gewrichten.
-100% natuurlijk, zonder chemische toevoegingen
-voor de oudere hond.
Samenstelling: granen (ontsloten tarwe, maïs), vlees (kip, lam- en
rundvlees), dierlijke bijproducten (lever, hart en pens), plantaardige
bijproducten (zeewierextract, bietenpulp), oliën (zalm- en visolie), vet (kip), plantaardige vitamines
en mineralen (pre-mix), digest (lecithine, natuurkruiden, glucosamine, chondroïtine, spirulina*).
BIOFOOD maakt gebruik van natuurlijke grondstoffen en toevoegingen. Het GROEN-garantie
waarborgt een natuurlijk, veilig en gezond eindproduct.
*Spirulina is een blauwgroene zoutwateralg die een scala aan mineralen, vitaminen (Vit. B12 en Vit. K), essentiële
aminozuren (o.a. Lysine), sporen elementen, enzymen en essentiële vetzuren (gamma-linoleenzuur GLA) bevat.

Verkrijgbaar in zakken van 3 & 12,5 kg.

Analyse

eiwit
vet
ruwe celstof
vocht
as
calcium
fosfor
ijzer
jodium

Voedingsadvies

Senior
17 %
6,5 %
3%
10 %
5,5 %
1,3 %
1%
50 mg
1,5 mg

1-5 kg
5-10 kg
10-25 kg
25-35 kg
35-45 kg
45-60 kg

Senior
75-150gr.
150-200gr.
200-350gr.
350-500gr.
500-625gr.
625-800gr.

De genoemde hoeveelheden dienen per dag te worden
gegeven. Verdeel de hoeveelheid over minimaal 2
maaltijden.

koper
mangaan
zink
selenium
vitamine A
vitamine D3
vitamine E

5 mg
35 mg
65 mg
0,2 mg
20.000 IE
2000 IE
65 IE

Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.
Voer ook met uw ogen. De hoeveelheden van het
voedingsadviesschema kunt u als richtlijn hanteren,
afhankelijk van leeftijd, beweging, conditie en
prestatie van uw hond.

