VLEESVOEDING LAM
NU OOK ALS 800G WORST GROOTVERPAKKING !
- HANDIG VOOR ONDERWEG OF ALS GEZONDE TRAKTATIE BIOFOOD vleesvoeding lam is een natuurlijke, complete en houdbare hondenvoeding op basis
van vers vlees* (lam, kip en schaap), orgaanvlees, rijst, natuurkruiden en vitaminen en mineralen.
BIOFOOD vleesvoeding is geproduceerd met gebruik van
stoom en bevat geen suiker, tarwe, chemische
antioxidanten, zout, conserveringsmiddelen, geur-, kleuren smaakstoffen, is glutenvrij en houdbaar buiten de
koelkast.
Een volledige hondenvoeding die ook uitermate geschikt is
voor vleesdagen, als traktatie, voor onderweg,
smaakmaker, bij omschakeling naar ander voer of voor
honden die slecht reageren op droogvoeding.
Te gebruiken als:
- dagelijkse complete voeding
- vervanging van KVV
- tijdens vakantie
- beloning
- omschakeling naar ander voer
- gezond tussendoortje
- afwisseling op dagelijkse voeding
- middel om medicijnen toe te dienen
BIOFOOD vleesvoeding ondersteunt huid, vacht en
vertering.
Naast de afsluitbare verpakking en handige portiedosering
(7x90g/630g) nu ook als 800g worst (grootverpakking).
BIOFOOD VLEESVOEDING is uitstekend te combineren en
variëren met hondenbrokken.
Geschikt voor iedere hond, van pup tot senior.
Kenmerken:
-natuurlijke, complete houdbare hondenvoeding
-op basis van vers vlees, orgaanvlees, rijst, natuurkruiden
en vitaminen en mineralen.
-voor vleesdagen, traktatie, onderweg, smaakmaker,
omschakeling voer of voor honden die slecht reageren op
droogvoeding.
-met afsluitbare verpakking en handige
portieverpakkingen (7x90g/630g) of als 800g worst.
-voor iedere hond, van pup tot senior.
Samenstelling: 51% kip, 10% schapenvetkanen, 10% lam,
10% orgaanvlees (hart en lever), rijst, plantaardige
eiwitextracten (van aardappel), vitaminen en mineralen,
plantaardige bijproducten (0,1% kruiden).
Analytische bestanddelen: Vocht 55,0%, Ruw eiwit 16,3%,
Ruw vet 14,6%, Ruwe celstof 1,0%, Ruwe as 3,3%, Calcium
0,6%, Fosfor 0,4%.
Nutritionele toevoegingen per kg:
Vitamine A 5.000 IE, Vitamine D3 500 IE, Vitamine E (all
racalphatocopherylacetat) 75 mg, E1 (IJzer) 25 mg, E2 (Jodium)
0,75 mg, E4 (Koper) 2,5 mg, E5 (Mangaan) 5 mg, E6 (Zink) 50
mg, E8 (Selenium) 75 μg. Kcal per kg 2354.

Voedingsadvies 90g porties: op basis van complete maaltijd. 1 portie = 1 worstje.
De genoemde hoeveelheden dienen per dag te worden gegeven. De hoeveelheden van het
voedingsadviesschema kunt u als richtlijn hanteren, afhankelijk van leeftijd, beweging, conditie en
prestatie van uw hond. Dragende en zogende honden geeft u twee keer de hoeveelheid voor
volwassen honden. Jonge honden vanaf 4 weken tot 5 maanden 2x keer de hoeveelheid
voor volwassen honden en bij 5-10 maanden 1,5x de hoeveelheid.
Gebruiksaanwijzing:
Serveren op kamertemperatuur. Koel en droog bewaren.
Aangesneden porties afgesloten in de koelkast bewaren (beperkt houdbaar: ongeveer 2/3 dagen).
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.
*Vers geslacht vlees wordt gebruikt voor onze unieke vleesvoeding.

