Vloeibaar schapenvet
Productinformatie
Vloeibaar schapenvet is de ideale smaakmaker die u kunt uitschenken over het voer van uw hond of duiven. Het ondersteunt en verbetert vertering, laat de huid en vacht van uw dier weer glanzen, helpt
de voedselopname en is gunstig voor de hart- en bloedvaten.
Vloeibaar schapenvet bevat een combinatie van schapenvet, zalmolie en zonnebloemolie. De zalmolie is koud geperst van verse
zalm, is rijk aan omega 3 en 6 vetzuren en bevat optimale EPA/
DHA waarden. Zonnebloemolie heeft een zeer hoog gehalte aan
meervoudig onverzadigde vetzuren, omega 6 vetzuren en vitamine
E. Vitamine E is een belangrijke antioxidant die de cellen, celwand,
bloedbaan en weefsel beschermt en ook de stofwisseling in de cel
reguleert. Het product is verrijkt met emulgatoren om de vertering
(opname) te vergemakkelijken en is op een natuurlijke basis gestabiliseerd.
Vloeibare schapenvet is een mix van schapenvet, zalmolie (omega
3 en 6) en zonnebloemolie. Het ondersteunt huid, vacht, vertering,
darmen, verhelpt voedselintolerantie en is geschikt voor alle hondenrassen en alle leeftijden.
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Bevat Omega -6 en -9 vetzuren
Goed voor de vacht en huid
Verbetert de vertering
Eetlustopwekkend
Goed voor de gewrichten
Voor alle hondenrassen ongeacht de leeftijd
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Samenstelling
Oliën en vetten (Zonnebloemolie 81.7%, Schapenvet 18%, waarvan
29,0% Omega 9, 51,5% Omega 6 en natuurlijke antioxidant rozemarijn 0,3%).

Analytische bestanddelen
Ruw vet:
Ruwe as:
Ruw Celstof:
Ruw eiwit:

98,9%
< 0,1%
< 1,7%
1%

Voedingswaarde

895 Kcal/100 g. – 3.680 KJ/100 g

Voedingsadvies
Gewicht van de hond

Eetlepel(s)

< 20 kg

1

20-40 kg

2

> 40 kg

3

Zorg ervoor dat er altijd voldoende vers drinkwater beschikbaar is.

Bewaaradvies Koel (kamertemperatuur) en donker bewaren.
Houdbaarheid 18 maanden vanaf de productie
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