
Droogvoer met verse zalm, aardappel en volkorenrijst.

Hypo-allergene samenstelling

Ingrediënten:
verse zalm, aardappel, gedroogde zalm, volkorenrijst, zalmolie, rijstkiemen, 
zeeplanten, vossenbes, eieren, yucca extract, prebiotica: MOS en FOS, 
mineralen en vitaminen.

Droogvoer met verse zalm, aardappel en volkorenrijst.

Volledig hondenvoer
Voordelen

• Hypo-allergene samenstelling 
• versterkt hart en bloedsomloop
• versterkt immuunsysteem en orgaanfunctie
• evenwichtige verhouding  omega-6- & omega-3-vetzuren 
• zonder kunstmatige conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen
• geschikt voor honden met allergieën
• zonder zonnebloemolie en cassave (tapioca)
• zonder vitamine K3
• FOS (fructo-oligosaccharide) – stimuleert een gezonde darmflora en vermindert zo pathogene 

bacteriën
• MOS (mannanoligosaccharide) - bind pathogene bacteriën zodat ze veilig met de ontlasting 

uitgescheiden kunnen worden en verhinderen daarmee dat ze aan de darmwand hechten

Met Alaska Salmon bieden wij u in onze Wolfsblut serie een nieuwe speciaalvoeding met verse zalm 
aan. Door een hypo-allergene samenstelling biedt het een betere acceptatie voor honden met zeer 
sterke allergische reacties.

Verse zalm en aardappel zijn zeer goed verteerbaar en zijn vooral bij probleem-honden een uitstekend 
alternatief voor de dure speciaalvoeding gebleken. Alaska Salmon bevat de essentiële “anti-aging 
vitaminen” en mineralen met hoeveelheden die ver boven het gemiddelde liggen.
Allergisch reagerende honden hebben een werkend immuunsysteem nodig. We voegen MOS 
(mannanoligosaccharide) en FOS (fructo-oligosaccharide) toe, die bijdragen aan de opbouw van de 
darmflora en tevens het ontstaan van ziektekiemen beperken. Een gezonde darmflora is een belangrijk 
onderdeel om immuniteit te garanderen.



Door een evenwichtig en groot aandeel van omega-3 en omega-6-vetzuren, ziet men na korte tijd aan 
de huid en de gezonde, glanzende vacht van het huisdier de waarde van het voer.

Ingrediënten:

verse zalm, aardappel, gedroogde zalm, volkorenrijst, zalmolie, rijstkiemen, zeeplanten, 
vossenbes, eieren, yucca extract, (MOS) manna-oligosaccharide, (FOS) fructo-
oligosaccharide, mineralen en vitaminen.

Analyse:

Basiswerte Mineralen

Rohprotein 25 % Kalzium 1,1 %

Rohfett 15 % Phosphor 0,8 %

Rohfaser 2 % Kalium 0,9 %

Rohasche 6 % Natrium 0,3 %

Feuchte 10 % Magnesium 0,18%

Verwertbare Energie 3.590 kcal/kg Eisen 7 5 mg/kg

Omega 6 Fettsäuren 4 % Kupfer 11 mg/kg

Omega 3 Fettsäuren 1,50% Mangan 30 mg/kg

Vitamine Zink 95 mg/kg

Vitamin A 15000 IU Jod 0,4 mg/kg

Vitamin D 1000 IU Selen 0,15 mg/kg

Vitamin E 500 mg/kg Aminosäuren

Thiamin (Vit.B1) 5 .5 mg/kg Arginine 2,50%

Riboflavin (Vit. B2) 10 mg/kg Histidine 0,6 %

Panthothensäure (Vit.B3) 30 mg/kg Isoleucine 1,12 %

Niacin 2 0 mg/kg Leucine 2,05 %

Pyrodoxin (Vit. B6) 4 mg/kg Lysine 2,1 %

Folsäure (Vit. B9) 0,8 mg/kg Cystine 0,58%

Biotin 0,6 mg/kg Methionine 1,40%

Vitamin B 12 0,04 mg/kg Methionin-Cystine 0,95 %

Cholin (Vit. B Gruppe) 400 mg/kg Phenylalinine 1,10 %

Taurin 0,30% Threonine 1,50%

Trypthophan 0,41%

Valine 1,60 %

Voedingsaanbevelingen:

Gewicht des Hundes Futtermenge

1 – 5 kg 30 – 80 gr

5 – 15 kg 80 – 160 gr

15 – 25 kg 160 – 240 gr

25 – 35 kg 240 – 320 gr

35 – 50 kg 320 – 430 gr

50 – 70 kg 430 – 580 gr
De aangegeven hoeveelheden dienen alleen ter oriëntatie. De hoeveelheid voer dient aan leeftijd, ras en 
activiteit van uw hond en de omgevingsomstandigheden (klimaat) aangepast te worden. Drachtige teven 
hebben meer voedingsstoffen nodig. Gedurende de eerste 6 weken van de dracht de hoeveelheid met 25 
% verhogen. In week 7 – 9 is de behoefte tot 75 % gestegen. Deze hoeveelheid kan dan het beste 
verdeeld worden over 2-3 maaltijden. Uw hond dient steeds over vers water te beschikken.



Brokgrootte:


