
24,5% 20.000 IE/kg

12,0% 1700 IE/kg

Ruwe celstof 2,5% 300 mg/kg

Ruwe as 7,5% 3b103 Ijzer 85 mg/kg

1,4% 3b202 Jodium 2,0 mg/kg

0,9% 3b413 Koper 8 mg/kg

3615 3b506 Mangaan 5,8 mg/kg

3b607 Zink 102 mg/kg

3b815 Selenium 0,16 mg/kg

ATM PETFOOD - ZAE de Jumelles - Les Gâts - F 49160 Longué Jumelles

FIDES PETFOOD - Solvaylaan 12 - B 8400 Oostende

www.groupdepre.be   

OPSLAG EN BEWARING

Te bewaren op een koele en droge plaats. Om de kwaliteit van het product blijvend te garanderen, wordt aangeraden 

de verpakking steeds  goed af te sluiten tijdens bewaring. 

De bovenvermelde samenstelling is van toepassing op de creatiedatum van deze technische fiche.  Vanwege technische, reglementaire hetzij 

economische redenen kan de receptuur worden aangepast in overeenkomst met de verordening (EG) N° 767/2009 en de FEDIAF aanbevelingen. De 

vermelde data zijn indicatief en niet contractueel vastgelegd.  

GEBRUIKSADVIES

Geef uw hond dagelijks de hoeveelheid voer op basis van de in de hieronder aangeduide tabel. Deze hoeveelheden zijn indicatief en 

opgesteld op basis van de normale voedingsbehoeften van een hond met een normale activiteit. Pas indien nodig de hoeveelheid 

aan afhankelijk van de behoefte van uw hond. Schakel niet plots om naar een ander type voer, maar zorg voor een geleidelijke 

overgang door beide voeders te combineren. Voorzie steeds vers drinkwater. 

Antioxidanten ( tocopherol extracten van plantaardige oliën)

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN

Ruw vet Vitamine D3

Vitamine E

Calcium

Fosfor

ME (kcal/kg)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN TOEVOEGINGSMIDDELEN

Ruw eiwit Vitamine A

DARMFLORASTABILISATOREN

4b1820 Bacillus subtilis : 1 x 10 9 KVE / kg product

TECHNISCHE FICHE
Volledig diervoeders voor honden

ARION HEALTH & CARE | DIGESTION CARE

SAMENSTELLING

Gedroogde eend, rijst, maïs, dierlijk vet, gedroogde aardappel, maïsgluten, bietenpulp, chicoreipulp, gehydrolyseerd 

dierlijk eiwit, gedroogde biergist, mineralen, visolie, Yucca Schidigera, psyllium vezel, G.O.S.(500ppm) , M.O.S., F.O.S., β-

glucanen, plantenextracten (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)


