
 

Samenstelling:  
58% maïsmeel, gedroogde zalm 15%, 
maïsgluten, maïsolie 7,5%, gehydrolyseerd 
eiwitten van plantaardige oorsprong, lijnzaad, 
fosfaat dicalciumfosfaat, natriumchloride, FOS 
(fructo-oligosacchariden) 
0,3% calciumcarbonaat, droogextract 
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 1800 mg / kg, 
L-lysine 500 mg / kg. Sensoriële 
toevoegingsmiddelen: Extract 
Droog van ananas (Ananas comosus) 
1000 mg / kg. 
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 TRAINER FITNESS3 Superpremium 
Adult Medium / Maxi Vis-maïs-olie 

technologie 

componenten analyse 
Vocht 8,00%, 24,00% ruw eiwit, 
Oliën en vetten 14,00%, ruwe celstof 2,00%, 
Ruwe as 6,10%, Calcium 0,95%, 
Fosfor 0,85% omega-3 vetzuren 1,20% 
Omega 6 vetzuren 6,60%. 

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. Wisi consequat odio vel eum defui oppeto 

delenit quadrum ablu

o sit lorem dolor 

simplo. 

Monoproteico complete voeding voor volwassen 
honden van middelgrote en grote, gevoelig voor 
voedselovergevoeligheid 

Slechts drie basisingrediënten die: 

gedroogde vis als enige bron van dierlijke eiwitten, van 
nature rijk aan Omega 3-vetzuren en omega-6, 
organische goede gezondheid; 

Mais , als enige koolhydraat beschouwd als 
"glutenvrij", voor haar glutenvrije eiwitten vaak 
degenen die verantwoordelijk zijn voor allergische 
reacties; 

maïsolie , dat een essentieel vetzuur is, linolzuur 

Integratie met Green Mussel biedt essentiële 
voedingsstoffen, zoals chondroïtinesulfaat 
(condroprotettore natuurlijk), voor het welzijn en een 
goede gewrichtsfunctie, zeer gevoelig voor grote 
honden. Geen kleurstoffen, conserveringsmiddelen of 
kunstmatige smaakstoffen toegevoegd. 
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