
 Product Specificatie

 Naam van het product:

 Artikelnummer:

Een grote worp, te weinig melk bij de moederhond, zwakke welpen – risicofactoren
die vooral aan het begin van het leven gecompenseerd moeten worden.
Hondenmelk vervangt voor de welpen de moedermelk, geeft de voedende hond
kracht en sterkt oude of zwakke dieren. De Opbouw Plus hondenmelk is een kopie
van de moedermelk. Goed verteerbaar, geen winderigheid, geen diarree. Zo
kunnen de welpen gezond opgroeien en oude en zwakke dieren zonder een onnodige
belasting van het organisme sterker worden.
• Optimaal verdraaglijke moedermelkvervanger
• Bijvoeren ter ontlasting van de zogende moederhond
• Voor de moederhond ter versterking
• Voor het dekken van de extreme behoefte aan eiwitten van de moederhond
• Ter sterking van oude en zwakke honden
Aanvullend voedingsmiddel voor honden

 Beschrijving:

31205005

DC F&C Opbouw Plus Hondenmelk 

450g ProLife voor Honden

 Additieven / kg:

 Analytische bestanddelen:

Melk en melkerijproducten, vetten en oliën, vlees en dierlijke bijproducten, mineralen

Toevoegingsmiddelen/kg: Voedingspsychologische:
Vit. A 62.500 IE, Vit. D3 2.000 IE, Vit. E 35mg, Vit. B1 75mg, Vit. B2 80mg, Vit. B12
75mcg, nicotinezuur 150mg, Pantotheenzuur 150mg, foliumzuur 12,5mg, Cholinchloride
1.250mg, C 1.250mg. ijzer (Ijzer-II-Sulfaat, Monohydraat) 29mg, Jood (Calciumjodaat , Hexahydraat) 7mg, Mangaan
(Mangaan-I I-Sulfaat, Monohydraat)
25mg, Zink (Zink- Sulfaat, Monohydraat) 17mg.

 Samenstelling:

Analytische bestanddelen: Ruwe proteïnen 30%, Ruwe vetten 19%, Ruwe vezels
0,6%, Ruwe as 7,25%, Calcium 0,9%, Fosfor 0,7%, Natrium 0,38%

 Verpak.eenheid EAN Logistieke data:  

 

 Stuks/eenheid  VE per pallet EAN-nummer

3 150 4014355050050 4014355950053

 

 Voedingsaanbeveling :

Zorg altijd voor vers water!

Gebruiksindicaties/Voedingsaanbeveling:
Mengverhouding: 1 deel hondemelk concentraat op 3 delen handwarm water,
goed met een garde mengen. De hondemelk kan worden gevoerd als: vervanging
voor de moedermelk bij grootbrengen zonder moeder (tot maximaal 10-voudige
behoefte aan eiwit in de zuig fase), ter sterking van oude of zwakke dieren (hier
moet de mengverhouding aan de toestand van de hond worden aangepast. Bij
zeer zwakke dieren in het begin de concentratie verlagen).
Dosering: zie bijsluiter.
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