Greenfield 21 Adult Diner met lam & rijk aan rijst
Een beetje warm water of bouillon erbij... en klaar is een
heerlijke maaltijd.

Greenfield 21 Adult diner is afgestemd op de behoefte en
leeftijd van volwassen honden van alle rassen. Uw hond
is er natuurlijk gek op! Een smakelijke hondenvoeding op
basis van lam en rijst voor een goede spijsvertering.
Greenfield 21 Adult Diner wordt gemengd met (warm)
water of bouillon. Hierdoor wordt de voeding zachter,
geurrijker en beter opneembaar. Greenfield 21 is vrij van
chemische geur-, kleur- en smaakstoffen.
Voor alle honden
Van klein tot groot en van jong tot oud... Greenfield 21 is
natuurlijk geschikt voor alle honden. Het bevat alle
voedingstoffen, vitaminen en mineralen die uw hond
nodig heeft. Bijvoeren is niet nodig.
Zorg wel altijd voor voldoende vers drinkwater.

Gemiddelde analyse
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Vocht

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
18,0%
4,5%
2,5%
5,0%
1,4%
1,0%
0,3%
0,73 g/kg
2,8 g/kg
10%

Omega 6

10,6 g/kg

Omega 3

1,7 g/kg

Gewicht van de hond in kg

2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
30 kg
50 kg
70 kg

Dagelijkse hoeveelheid

55 gram
110 gram
215 gram
360 gram
480 gram
700 gram
890 gram

Samenstelling
Granen, vlees en dierlijke bijproducten, maïsvlokken,
gepofte rijst,
erwtenvlokken, wortelstukjes, boerenkoolblad,
oliën en vetten,
mineralen, plantaardige bijproducten.

Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen

Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine C
Vitamine B2
Vitamine B12
Biotine
IJzer II sulfaat
monohydraat
Mangaan II oxide
Koper II sulfaat
pentahydraat
Zinksulfaat monohydraat
Calciumjodaat, watervrij
Natriumseleniet

9.520 IE/kg
952 IE/kg
70,0 mg/kg
4,5 mg/kg
2,5 mg/kg
11,2 mg/kg
6,8 mg/kg
37,5
mcg/kg
252,0
mcg/kg
47,6 mg/kg
16,8 mg/kg
8,4 mg/kg
84,0 mg/kg
0,8 mg/kg
0,17 mg/kg

Technologische toevoeginsmiddelen

Lecithine

1,7 g/kg

Greenfield 21 Adult diner met lam & rijk aan rijst is verkrijgbaar in 10 kg.

