
 

 

 

 

 

NL HUISMERK HONDENBROK DINER MET GROENTE 10 kg 6450 

 

Volledig diervoeder voor volwassen honden. Een mix van geëxtrudeerde brokken en maisvlokken bedoeld om als warme 

maaltijd te verstrekken. Geschikt voor honden van alle rassen. Hondenbrok Diner met Groente zorgt voor een goede 

conditie. Het bevat de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, 

vitaminen en mineralen die volwassen honden nodig hebben.  

 

★ Uitgebalanceerde voeding  

★ Smaakvol als warme maaltijd 

 

 

 

Bevat antioxidanten en conserveermiddelen 

 

*Het voedingsadvies is gebaseerd op een normale energiebehoefte van uw hond. De lichaamsconditie van uw hond is de leidraad voor de actuele voergift. 

Indien nodig kunt u meer of minder voer geven om uw hond in optimale conditie te houden. 

 

- Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag 

- Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan beschikken 

- Voor verstrekking als warme maaltijd de brokken overgieten met warm water en de brokken 10 minuten laten wellen 

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:  

Ruw eiwit                20,0 %  

Ruw vet 8,0 % 

Ruwe celstof 3,5 % 

Ruwe as                 8,5 % 

Calcium 1,4 % 

Fosfor 1,0 % 

Energiewaarde        3205 kcal/kg ME  

SAMENSTELLING:  

Granen (maisvlokken 10%), vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen, 

groenten (erwten 4%). 

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:  

3a672a Vitamine A (Retinylacetaat)                15.000 IE 

3a671 Vitamine D3 (Cholecalciferol)   1.500 IE 

3a700 Vitamine E (All-rac-alfa-tocoferylacetaat)       80 IE 

3b405 Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat)     5,0 mg 

3b605 Zink (Zinksulfaat-monohydraat)     65 mg 

3b103 IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat)     50 mg 

3b502 Mangaan (Mangaan(II)oxide)     35 mg 

3b202 Jodium (Calciumjodaat, watervrij)    1,5 mg 

VOEDINGSADVIES* TE VOEREN HOEVEELHEID VOOR VOLWASSEN HONDEN  

Lichaamsgewicht in kg  Dagelijkse hoeveelheid (g)  

1 - 5  

5 - 10   

10 - 20  

20 - 40  

40 - 60  

> 60  

  35 - 115  

                115 - 195 

195 - 325 

325 - 545 

545 - 740 

   11 g/kg lichaamsgewicht 



- Wanneer u Hondenbrok Diner met Groente voor het eerst gaat voeren, voer dan het aandeel langzaam op, in 5 dagen 

tot 100% 

 


