Product Specificatie

Dr.Clauder Best Choice

Naam van het product:

DC Best Choice Senior Light AB 12,5kg
Lifecycle

Artikelnummer:

33311250
Beschrijving:
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Dr.Clauder´s Senior / Light is perfect geschikt voor alle honden met een geringere
energiebehoefte. Daaronder vallen oudere honden, omdat hun stofwisseling langzamer werkt en
honden met overgewicht, omdat deze voor een optimaal gewicht een gereduceerde
energiebevoorrading nodig hebben. Dr.Clauder´s Senior / Light zorgt:
- door de energievermindering ervoor dat de hond geen overtollige energie in vet omzet.
- voor een optimale spijsvertering, door probiotisch werkende ballaststoffen (FOS)
- voor de ondersteuning van de immuniteitskrachten door de beta-glucanen.
Dr.Clauder´s Senior / Light is zeer smakelijk en letter en is zeer populair bij de honden. Door het
afgestemde recept en het hoge aandeel van ruwe vezels blijft uw hond lang verzadigd en
tevreden. Dr.Clauder´s Senior / Light bevat een complex uit glucosamine en ginseng voor sterke
botten en gewrichten en een sterk, vitaal immuniteitssysteem. Best Choice Senior / Light is vrij
van conserveringsmiddelen.

Compleet voeder voor oudere honden en volwassen honden met overgewicht of geringe energiebehoefte.

Samenstelling:
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Kalkoeneiwit (gedroogd, 20%), rijst (20%), maïs, rijsmeel, reiszemelen, stukken droge raap, lijnzaad,
proteïnehydrolysaat (van het gevogelte), kippenvet, cichorei poeder, aronia (gedroogd, 1%), ginsengwortel
(gedroogd, 1%), cellulose, poeder van vol ei, gist (gedroogd incl. 0,1% beta-glucaan), natriumchloride,
kaliumchloride.

Analytische bestanddelen:
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Ruw eiwit: 20%, Ruw vet 8,5%, Ruwe celstof: 4%, Ruw as: 5,8%, Calcium: 1,45%, Fosfor: 1,05%, Kalium 0,5%,
Magnesium 0,1%.
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Additieven / kg:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine A: 12.000IE, D3: 1.200IE, E: 350mg, B1: 8mg, B2: 8mg, B6: 5mg, B12: 50mcg, C: 90mg, Biotine 400mcg,
foliumzuur 2mg, nicotinezuur 35mg, 15mg pantotheenzuur, choline chloride 1.450mg, zink (als aminozuurchelaat,
hydraat) 30mg, koper (zoals kopersulfaat pentahydraat) 10mg, zink (zink oxide) 70mg, jodium (zoals Calciumjodaat,
watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 0,2mg.
Voedingsaanbeveling

im

Zorg altijd voor vers water!
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Logistieke data:

Stuks/eenheid
1

VE per pallet
24

EAN-nummer
4014355311250

Verpak.eenheid EAN

