Wij hebben ons eigen hondenvoer.
Toen we ons eerste nestje fokten waren we niet tevreden over de stoelgang van de pups. Hoewel de
pups er goed uit zagen en we een kwaliteitsvolle puppybrok gaven waren we niet tevreden met de
‘structuur’ van de stoelgang.
Ik sprak onze dierenarts hierover en zij optimaliseerde een hondenbrok voor volwassen honden en pups.
We geven het voer sindsdien aan al onze honden en zijn er heel tevreden over. De honden eten het
graag, ze hebben een mooie glanzende vacht en halen er de nodige energie uit.
Het voer is niet in de winkel verkrijgbaar maar als u uw hond of pup ook graag van onze kwaliteitsbrok
wil geven dan kunnen wij daarvoor zorgen.
Wij kunnen het voer verzenden naar een door u gekozen afhaalpunt (zowel België als Nederland) en dit
voor slechts 5€ verzendingskosten per zak van 20kg. Voor meer info mag u ons steeds contacteren.

Werkwijze verzending
Voor het verzenden van uw zakken hondenvoer hebben we volgende gegevens van u nodig:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Uw gekozen afhaalpunt → voor België: afhaalpunt via www.mondialrelay.be
→ voor Nederland: info bij ons te verkrijgen

U kan uw bestelling aan ons doorgeven via sms, whatsapp of per mail.
Het totaal te betalen bedrag kan u overschrijven met vermelding van uw naam en het aantal bestelde
zakken voer. Bij een bestelling bezorgen wij u alle nodige gegevens. Van zodra de betaling bij ons
ontvangen werd zullen wij uw zakken voer verzenden.
U kan uw zakken voer volgen via de track and trace code die u per mail zal ontvangen.

Super Premium Excellent
Super Premium kwaliteit - Geperst - Adult

Super Premium Excellent is een 100% uitgebalanceerde, geperste voeding van super premium kwaliteit
voor volwassen honden met een gemiddeld energieverbruik.
Door uitsluitend gebruik te maken van de allerbeste grondstoffen heeft deze geperste voeding een
uitstekende acceptatie en hoge verteerbaarheid. Deze licht verteerbare voeding bevat alle benodigde
bouwstoffen, voor onderhoud van een gezond lichaam, goed functionerende organen en de natuurlijke
weerstand.

55€/20kg incl. BTW
Verzendkosten: 5€ per zak

Samenstelling:
Gedehydreerd rund, gedehydreerde kip, mais, tarwe,
bietenvezels, gist, rund vet, lijnzaadolie, mineralen,
gedehydreerd vis.

Analyse
Ruw Eiwit
Ruw Vet

Vitaminen (per kg)
24.0 %
10.0 %

Ruwe Celstof
Ruwe As
Calcium
Fosfor
Vocht

2.0 %
7.0 %
1.2 %
0.8 %
9.0 %

Vitamine A
18.000 IE
Vitamine D3
1.800 IE
Vitamine E
60.0 MG
IJzer
(IJzersulfaat)
90.0 MG
Jodium (Calciumjodaat)
2.0 MG
Koper
(Koper(ll)sulfaat)
4.8 MG
Mangaan (Mangaan(ll)oxide)
57.0 MG
Zink
(Zinkoxide)
90.0 MG

Voedingsadvies:
Dit is slechts een richtlijn. De hoeveelheid voeding is mede afhankelijk van de activiteit van uw hond.
1 – 5 kg

55 – 120 gr/dag

25 – 35 kg

290 – 425 gr/dag

5 – 10 kg

120 – 165 gr/ dag

10 – 25 kg

165 – 290 gr/dag

35 – 45 kg

425 – 545 gr/dag

45 – 60 kg

545 – 680 gr/dag

Super Premium Puppy Excellent
Super Premium kwaliteit - Geperst - Puppy

Super Premium Excellent Puppy is een 100% hoogwaardige geperste voeding voor puppy’s om
gelijkmatig uit te groeien tot een volwassen hond.

65€/20kg incl. BTW
Verzendkosten: 5€ per zak

Samenstelling:
Gedehydreerde kip, mais, tarwe, bietenvezels, gist, rund vet,
lijnzaadolie, mineralen, gedehydreerd vis.

Analyse
Ruw Eiwit
Ruw Vet
Ruwe Celstof
Ruwe As
Calcium
Fosfor
Vocht

Vitaminen (per kg)
28.0 %
15.0 %
2.5 %
5.5 %
1.0 %
0.6 %
9.0 %

Vitamine A
21.000 IE
Vitamine D3
2.100 IE
Vitamine E
70.0 MG
IJzer
(IJzersulfaat)
100.0 MG
Jodium
(Calciumjodaat)
0.5 MG
Koper
(Koper(ll)sulfaat)
8.0 MG
Mangaan (Mangaan(ll)oxide)
8.1 MG
Zink
(Zinkoxide)
65.0 MG

Voedingsadvies:
Dit is slechts een richtlijn. De hoeveelheid voedsel is afhankelijk van het gewicht en activiteit van uw
hond. Super Premium Puppy Excellent wordt aanbevolen tot ongeveer 6 maanden.
gewicht
3 – 6 kg
6 – 12 kg
12 – 20 kg
20 – 30 kg
30 – 40 kg
40 -50 kg

Volwassen gewicht < 30 kg
< 4 maanden
4 – 6 maanden
155 – 245
130 – 205
245 – 390
205 – 325
390 – 545
325 – 455
545 – 720
455 – 600
/
/
/
/

Volwassen gewicht > 30 kg
< 4 maanden 4 – 6 maanden
155 – 245
/
245 – 390
/
390 – 545
325 – 455
545 – 720
455 – 600
720 – 870
600 – 725
870 - 1010
725 – 840

Op aanvraag kunnen wij ook volgend voer aanbieden:
-

Andere smaak geperste hondenvoeding voor volwassen honden
o Super Premium Excellent Lamb & Rice

-

100% graanvrij hondenvoer
o Super Premium Chicken & Potatoes

-

Hondenvoer voor honden met een voedselallergie
o Super Premium Sensitive

Super Premium Excellent Lamb & Rice
Super Premium kwaliteit – Geperst - Adult

Super Premium Excellent Lamb & Rice is een geperste voeding voor volwassen honden.
Door ingrediënten met zorg te selecteren en uitsluitend gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige
grondstoffen met daarbij Lam als eiwitbron.

60€/20kg incl. BTW
Verzendkosten: 5€ per zak

Samenstelling:
Ontsloten mais, gedehydreerd lam (14%), rijst (14%),
gedehydreerde kip, kippenvet, oliën , mineralen.

Analyse

Vitaminen (per kg)

Ruw Eiwit 24.0 %
Ruw Vet
8.0 %

Vitamine A
18.000 IE
Vitamine D3
1.800 IE
Vitamine E
200.0 MG
IJzer (IJzersulfaat)
50.0 MG
Jodium (Calciumjodaat)
1.5 MG
Koper (Koper(ll)sulfaat)
5.0 MG
Mangaan (Mangaan(ll)oxide) 35.0 MG
Zink (Zinkoxide)
65.0 MG

Ruwe Celstof
Ruwe As
Calcium
Fosfor
Vocht

2.0 %
7.0 %
1.8 %
1.2 %
9.0 %

Super Premium Excellent Graanvrij
Chicken & Potatoes
100% Graanvrij – Super Premium kwaliteit – Geperst - Adult

Deze Super Premium Excellent brok is een 100% Graanvrije Geperste voeding op basis van Kip &
Aardappel voor volwassen honden.
Door granen (zoals tarwe, gerst, rogge en haver) te vermijden, is de kans op glutenovergevoeligheid voor
granen uitgesloten. De granen zijn vervangen door aardappel.

63€/20kg incl. BTW
Verzendkosten: 5€ per zak

Samenstelling:
Aardappel (20%), gedehydreerde kip (18%),
gedehydreerde forel, bietenvezels,
aardappelzetmeel, gehydrolyseerd
collageeneiwit, appel, zonnebloemolie,
visolie (zalm), erwten, varkenseiwit, zeewier, gist, heeleipoeder, mineralen, wortelvlokken, gehydrolyseerde
kippenlever, kruidenmix, gistextract, extract van schaal- en weekdieren, (bron van glucosamine), chondroitine.

Analyse

Vitaminen (per kg)

Ruw Eiwit
Ruw Vet

27.0 %
10.0 %

Ruwe Celstof
Ruwe As
Calcium
Fosfor
Vocht

3.0 %
6.8 %
1.3 %
0.9 %
9.0 %

Vitamine A
11.000 IE
Vitamine D3
1.100 IE
Vitamine E
200.0 MG
IJzer (IJzersulfaat)
55.0 MG
Jodium (Calciumjodaat)
1.3 MG
Koper (Koper(ll)sulfaat)
2.95 MG
Mangaan (Mangaan(ll)oxide) 35.0 MG
Zink (Zinkoxide)
55.2 MG

Super Premium Sensitive
Super Premium kwaliteit – Adult – geschikt bij voedselallergie

Super Premium Sensitive is een voeding met uitsluitend gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en is daarom
uitermate geschikt voor volwassen honden met een voedingsallergie.
Gehydrolyseerde eiwitten zijn in kleine fragmenten geknipte eiwitten. Door het verkleinen van eiwitten
verliezen deze hun allergene eigenschappen en worden daardoor niet herkend door het immuunsysteem
van de hond. Wat leidt tot vermindering van voedingsallergie en verbetering van de huid en vacht van
uw hond.

80€/20kg incl. BTW
Verzendkosten: 5€ per zak

Samenstelling:
Rijst, hydrolyseerde vis, aardappeleiwit, visolie
(zalm), gedroogde bietenpulp, dierlijk vet
(gevogelte,rund), mineralen (kaliumchloride,
natriumchloride, calciumcarbonaat,
natriumtripolyfosfaat, monocalciumfosfaat),
gist, borageolie, gehydrolyseerde kippenlever.

Analyse

Vitaminen (per kg)

Ruw Eiwit
Ruw Vet

21.0 %
12.5 %

Ruwe Celstof
Ruwe As
Calcium
Fosfor
Vocht

2.5 %
7.5 %
0.5 %
0.45 %
9.0 %

Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
IJzer (IJzersulfaat)
Jodium (Calciumjodaat)
Koper (Koper(ll)sulfaat)
Mangaan (Mangaan(ll)oxide)
Zink (Zinkoxide)

14.000 IE
1.400 IE
600.0 MG
70.9 MG
1.2 MG
12.4 MG
25.8 MG
124.4 MG

