
 

 

 

Samenstelling: 
49% rijst, gedroogd vlees van eend 17%, eiwit 
van rijst, maïs olie 8%, erwtenmeel van rijst, 
zaden van 
vlas, eiwithydrolysaat van plantaardige 
oorsprong, chloride 
natrium, FOS (fructo-oligosacchariden) 0,3%, 
lignocellulose, calciumcarbonaat, gedroogd 
extract 
Goji bessen (Lycium barbarum) 0,05%, mossel 
Green (Perna canaliculus) 0,05%. 
 
Nutritionele toevoegingsmiddelen: 
 vitamine A 26.000 IE / kg, 
Vitamine D3 1350 IE / kg, vitamine E 555 mg / kg, 
cuprisulfaat pentahydraat (koper) 50 mg / kg, 
calciumjodaat watervrij (jodium) 25 mg / kg, 
carbonaat 
Ferro (ijzer) 350 mg / kg, natrium seleniet 
(selenium) 
20 mg / kg, zinkoxide (zink) 160 mg / kg, 
mangaanoxide (mangaan) 56 mg / kg, 
choline chloride, 1.800 mg / kg. 
 
Sensoriële toevoegingsmiddelen:  
droog extract van stamcellen 
ananas (Ananas comosus) 1,000 mg / kg. 
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 TRAINER FITNESS3 Superpremium 
Adult Medium / Maxi Eend-Rijst-Olie 

technologie 

componenten analyse: 
Vocht 8,00%, 22,00% ruw eiwit, 
Oliën en vetten 14,00%, ruwe celstof 2,00%, Ruwe as 
6,60%, Calcium 1,10%, Fosfor 0,80%, 0,90% omega-3 
vetzuren, Omega 6 vetzuren 5,00%. 

Andere producren van de lijn                                                        
Baby Milk All SizeLong Life MiniBeauty MiniEnergetic 
Life MiniSensintestinal MiniSensiobesity MiniSensirenal 
MiniLong Life Medium/MaxiBeauty 
Medium/MaxiEnergetic Life Medium/MaxiSensintestinal 
Medium/MaxiSensiobesity Medium/MaxiSensirenal 
Medium/Maxi 

loquor, vulpes luctus. Wis

i consequat odio 

Monoproteico complete voeding voor volwassen 
honden van middelgrote en grote , gevoeligheid voor 
voedsel 
 
Eenvoudige formule, maar goed uitgebalanceerd, heeft 
een zeer kleine lijst van ingrediënten: 
Gedroogde eend vlees, als de enige bron van dierlijke 
eiwitten , voor sterke en gezonde spieren; 
 
Rijst, de enige bron van licht verteerbare koolhydraten; 
 
maïsolie, als de enige bron van vetten van plantaardige 
oorsprong, van nature rijk aan zuur linolieco 
 
The Green Mossel brengt essentiële voedingsstoffen, 
zoals chondroïtinesulfaat (condroprotettore natuurlijk), 
voor het welzijn en een goede gewrichtsfunctie, zeer 
gevoelig voor grote honden. 
 
Strikt geen kleurstoffen, conserveringsmiddelen of 
kunstmatige smaakstoffen toegevoegd 
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