
KIP & RIJST 
Volledig diervoeder voor volwassen honden 

Inhoud: 1,5 kg 

Verantwoordelijk productent: PET010 

 

Samenstelling: Granen, vlees en dierlijke bijproducten (waarvan min 

18% kip), plantaardige bijproducten, oliën en vetten, vis- en 

visbijproducten, mineralen. 

 

Waarom Zoolicious Kip & Rijst: 

 

Heeft door zijn unieke samenstelling van oliën en vetten een 

uitstekende smaak 

 

 

Heeft door de vorm van de brokken een tandverzorgend 

effect (verminderde vorming van tandsteen en tandplak) 

 

Bevat de hoogwaardige kwalitatieve ingrediënten Kip en Rijst 

 

 

 

Bevat verse zalmolie, voor een ideale vetzuurverhouding wat 

zorgt voor een gezonde huid en glanzende vacht 

 

  

ZooLicious 



 
Vorm: rond  
Kleur: bruin 
Afmetingen: 

 Diameter: 12-13 mm 
 Hoogte: 10 mm 

 
 
 
 
Analytische bestanddelen: 
Ruw eiwit  23,0 % 
Ruw vet  12,0 % 
Ruwe as  8,0 % 
Ruwe celstof  3,0 % 
Vocht  9,0 % 
Calcium  1,6 % 
Fosfor 
 

 1,3 % 

Toevoegingsmiddelen (per kg): 
Vitamine A E672 15.000 IE 
Vitamine D3 E671 1.500 IE 
Vitamine E α-tocoferolen 100 mg 
IJzer ijzer(II)sulfaat(monohydraat)(E1) 103,00 mg 
Koper koper(II)sulfaat(pentahydraat)(E4) 10,00 mg 
Zink zink(II)sulfaat(monohydraat)(E6) 140,00 mg 
Mangaan mangaan(II)oxide(E5) 30,00 mg 
Jodium calciumjodaat(E2) 1,00 mg 
Selenium natriumseleniet(E8) 0,20 mg 
    
Antioxidanten 

 

 

 

 

Houdbaarheid: Droog en koel bewaren, het product is ten minste 

twaalf maanden houdbaar. 



Aanwijzingen voor gebruik: onderstaande doseringstabel is een 

leidraad. Ideaal is de hoeveelheid te verdelen over 2 maaltijden. Serveer 

de korrels droog en stel steeds vers drinkwater ter beschikking. 

 

Aanbevolen dagelijkse dosering: 

Gewicht (kg) Normale activiteit Intensieve activiteit 

          1-2           25  – 41              33 – 56 

          2-5           41  – 82              56 – 122 

          5-10           82  – 138             122 – 188 

10-20 138 – 232 188 – 317 

20-30 232 – 314 317 – 429 

30-40 314 – 390 429 – 530 

40-50 390 – 461 530 – 630  

50-60 461 – 529 630 – 763 

60-80 529 – 656 763 – 896 

 

 

Advies: Om uw hond aan het nieuwe voer te laten wennen adviseren 

wij om gedurende enkele dagen het nieuwe voer in toenemende 

hoeveelheid te mengen met het oude voer in combinatie met Zoolac 

Propaste om de darmflora in balans te houden. 

 

 

 

Voor meer informatie kijk op www.zoolac.nl of neem contact op via    

+31 (0)6 1365 1010 of info@zoolac.nl 

http://www.zoolac.nl/

