
Gevriesdroogd rundvlees

K9Natural is een revolutionair hondenvoer dat in Nieuw-Zeeland wordt geproduceerd met 
gevriesdroogd vers vlees dat de kwaliteit van de natuurlijke verse toevoegingen combineert met de 
voedingsvereisten van uw hond. K9Natural gevriesdroogd vlees heeft een lange houdbaarheidsdatum, 
hoeft niet in de koeling en is ideaal om mee te nemen op reis. U hoeft alleen maar lauw water toe te 
voegen en uw hond heeft een uitgebalanceerd rauw-voeder dieet!
K9 gevriesdroogd Rund biedt een volledig nieuwe, eenvoudige en gemakkelijke toepassing van rauw 
voedsel en het is handig verpakt 

100 % puur hoofdvoer Lang houdbaar
Geschikt voor alle honden Rauw voer met vers rundvlees
Geen tarwe, rijst, granen, soja 85 % vlees, botten en bloed
Geen kunstmatige toevoegingen 15 % verse vruchten en groenten

500 g verpakking
tot 20 dagporties* 

Voedingswaarden 

Proteïne Ruwe 
vetten

Ruwe 
vezels Vochtigheid

35,5% 39,7% 5,3% 8%

* Gebaseerd op een gewicht van uw hond van 5 kg 

Ingrediënten van K9Natural gevriesdroogd rundvlees

Vers rundervlees, -botten, -bloed, hele eieren (incl schaal), runderpens, -lever, broccoli, bloemkool, 
wortels, snijbiet, kool, appel, peer, runderhart, -nieren en knoflook.

Het resultaat is een uitzonderlijk goed hondenvoer zonder enige kunstmatige toevoegingen, tarwe, 
tarwe-gluten, rijst of andere granen.



Voedingsschema

Geef uw hond het gevriesdroogde voer niet direct vanuit de verpakking. Voeg eerst, zoals 
aangegeven op de verpakking, de juiste hoeveelheid water toe (niet warmer als 37 graden), 
even roeren, een paar minuten laten staan en dan voorschotelen.

Wij leveren bij het voer een handig maatschepje. Kijk in het hieronderstaande schema voor 
het afmeten van een portie.

Volwassenen, gezond tussen 1 en 3 % van lichaamsgewicht

Volwassenen, ondergewicht tot 3 % van lichaamsgewicht tot normaal gewicht bereikt is

Puppies
tot 9 % van lichaamsgewicht, verdeelt over 3 maalttijden tot 12 weken oud; 
dan geleidelijk minderen tot 3 % tot 12 maand oud in 1 maaltijd

Senioren tot 1 % van lichaamsgewicht

100 gram voer = 25 gram droogvoer + 75 ml warm water

Rekenvoorbeeld Portie gebaseerd op een voeding met 2% van het lichaamsgewicht

Puppies/kleine honden Middelgrote honden Grote honden

5 Kg 10 Kg 15 Kg 20 Kg 25 Kg 30 Kg 35 Kg 40 Kg 45 Kg

Hoeveelheid droogvoer per dag 25 g 50 g 75 g 100 g 125 g 150 g 175 g 200 g 225 g

Aantal schepjes (à 12,5 g) 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Hoeveelheid water in ml
(1 maatschep = 50 ml)

75 150 225 300 375 450 525 600 675

Aantal porties per 500 gram pak 20 10 6,6 5 4 3,3 2,8 2,5 2,2

Dit schema dient uitsluitend als hulpmiddel bij het vaststellen van de hoeveelheid voer voor uw viervoeter!

Hou er rekening mee dat uw hond meer of minder dan de door ons aangeraden hoeveelheid voer nodig 
heeft. Dit is afhankelijk van het ras, gewicht, grootte van de hond, maar ook zaken zoals beweging en 
leeftijd (een oudere hond van 20 kilo heeft bijvoorbeeld minder nodig als een jonge zeer actieve hond met 
hetzelfde  gewicht).


