Product Specificatie

Dr.Clauder Best Choice

Naam van het product:

DC Best Choice Adult Medium 12,5kg
Lifecycle

Artikelnummer:

33021250
Beschrijving:

Volledige voeding voor volwassen honden.

Samenstelling:

Lo

m

m
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Dr.Clauder's Best Choice Adult Medium is zeer geschikt voor volwassen honden van kleine en
middelgrote rassen (5-25 kg eindgewicht). Dr.Clauder's Best Choice Adult Medium verzorgt uw
hond optimaal met: - optimale verteerbaarheid door prebiotische werkende vezels (FOS). hoogwaardige eiwitten van gevogelte en omega-vetzuren voor een glanzende vacht. -Gist beta
glucanen die het natuurlijke immuunsysteem ondersteunen. - bestaat uit een samenstelling van
ginseng en spirulina. De Ginseng wortel en spirulina-algen kan het immuunsysteem versterken
en het welzijn ondersteunen. Dr.Clauder's Adult Medium is vrij van conserveringsmiddelen.

Fo
od

Gevogelte eiwit gedroogd (27%), maïs, gierst, rijst, gevogeltevet, bietenpulp, eiwithydrolysaat (van gevogelte),
lijnzaad, visolie (1%), cichorei poeder (1%), gist (gedroogd, incl. 0,05% glucanen) heel eipoeder (gedroogd),
ginsengwortel (gedroogd, 0,1%), spirulina gedroogd (0,1%), natriumchloride, kaliumchloride.

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit 25%, ruw vet 15%, ruwe celstof 2,7%, ruw as 5,8%, calcium 1,1%, fosfor 0,85%, kalium 0,5%, magnesium
0,1%.

im
a

Additieven / kg:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine A: 12.000IE, D3: 1.200IE, E: 250mg, B1: 2mg, B2: 6mg, B6: 2mg, B12: 40mcg, C: 100mg, Biotine 180mcg,
foliumzuur 1mg, nicotinezuur 18mg, 16mg pantotheenzuur, choline chloride 1.100mg, zink (zink oxide) 30mg, zink
(als zinkoxide) 70mg, jodium (zoals Calciumjodaat, watervrij) 2mg, koper (zoals kopersulfaat) 10mg, selenium (als
natriumseleniet) 0,2mg.
Voedingsaanbeveling

Zorg altijd voor vers water!
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Logistieke data:

Stuks/eenheid
1

VE per pallet
24

EAN-nummer
4014355330213

Verpak.eenheid EAN

Product Specificatie

Dr.Clauder Best Choice
Naam van het product:

DC Best Choice Adult Large 12,5kg
Lifecycle

Artikelnummer:

33031250
Beschrijving:
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Volledige voeding voor volwassen honden. Dr.Clauder's Best Choice Adult Large Breed is zeer
geschikt voor grote- en zeer grote rassen (meer dan 25 kg eindgewicht). Dr.Clauder's Best
Choice Adult Large Breed verzorgt uw hond optimaal met: - Hoge dosering calcium en fosfor
voor sterke botten.
- Mossel concentraat, gelatine hydrolysaat en glucosamine om de gewrichten te ondersteunen
en bevorderen de vorming van kraakbeen.
- Gist-beta-glucanen die het natuurlijke afweersysteem ondersteunen.-Met Yucca Shidigera
vezels om geuren te voorkomen.
- Bestaat uit een samenstelling van glucosamine en ginseng voor sterke botten en gewrichten
en een sterk, vitaal immuunsysteem. Dr.Clauder's Adult Large Breed is vrij van
conserveringsmiddelen.

Samenstelling:

od

Gevogelte eiwit gedroogd (23%), maïs, gierst, rijst, gevogeltevet, bietenpulp, eiwithydrolysaat (van gevogelte),
lijnzaad, gelatine poeder, johannesbroodmeel, cichorei poeder (1%), gist (gedroogd, incl. 0,1% beta-glucanen),
eipoeder, kaliumchloride, natriumchloride, monocalciumphosphat, glucosamine (0,1%),Ginseng wortelmeel
(gedroogd, 0,1%), mosselvleesmeel (0,1%). Yucca (gedroogd).

Analytische bestanddelen:

Fo

Ruw eiwit 24%, ruw vet 14%, ruwe vezels 2,5%, ruwe as 6%, calcium 1%, fosfor 0,85%, kalium 0,55%, magnesium
0,1%.

a

Additieven / kg:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine A: 12.000IE, D3: 1.200IE, E: 250mg, B1: 8mg, B2: 8mg, B6: 6mg, B12: 50mcg, C: 90mg, Biotine 350mcg,
foliumzuur 2mg, 35mg nicotinezuur, pantotheenzuur 20mg, cholinechloride 1.500mg , zink (als aminozuur
zinkchelaat, hydraat) 60mg, zink (zinkoxide) 70mg, jodium (zoals calciumjodaat, watervrij) 2mg, koper (zoals
kopersulfaat) 10mg, selenium (als natriumseleniet) 0,2mg.
Voedingsaanbeveling : Zorg altijd voor

im

vers water!
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