
2 kg 20 kg 30 kg 30 kg 28 kg

3 kg 30 kg 45 kg 45 kg 42 kg

5 kg 50 kg 75 kg 75 kg 70 kg

7 kg 62 kg 93 kg 95 kg 90 kg

10 kg 80 kg 120 kg 125 kg 120 kg

15 kg 115 kg 160 kg 175 kg 170 kg

20 kg 140 kg 180 kg 210 kg 210 kg

25 kg 145 kg

30 kg 170 kg

40 kg 185 kg

50 kg 200 kg

60 kg 230 kg

70 kg 250 kg

80 kg 260 kg

Geef je pup
Junior Brokken
(die zĳn wat groter)

Huidige leeftĳd in maanden

Hoeveelheid hondenbrokken per dag in grammen

1 - 3 3 - 4 4 - 6 6 - 12
VOLWASSEN
GEWICHT
van het
hondenras

Riverwood Puppy
Kalkoen, Eend & Fazant

Artikelnummer: 10100
SKU: DVHO-01-10101
EAN: 8717953150080

Voedingsadvies:
Het voer kan droog worden gegeven of
bevochtigd met water. De dagelĳkse
hoeveelheid gegeten voer is afhankelĳk
van leeftĳd, grootte, mate van activiteit
en kan variëren afhankelĳk van de
omgeving. Zorg ervoor dat er altĳd
voldoende schoon water klaarstaat voor
jouw hond. Raadpleeg de voedingstabel
voor de aanbevolen dagelĳkse hoeveelheid.

Samenstelling: Kalkoen (30%), eend (15%), gele erwten (15%), pluimveevet (geconserveerd met tocoferolen,
11%), gele-erwtenzetmeel (11%), gedroogde appelpulp (6%), fazant (4%), erwteneiwit (3%), gehydrolyseerd
eiwit (2%), spinazie (1%), teunisbloemolie (0,5%), wortels (0,5%), glucosaminesulfaat (220 mg/kg), mannan-
oligosachariden (170 mg/kg), chondroïtinesulfaat (130 mg/kg), fructo-oligosachariden (110 mg/kg), Yucca
schidigera (95 mg/kg), goudsbloem (90 mg/kg), brandnetel (90 mg/kg), spirulina (40 mg/kg), kurkuma (35
mg/kg), Citrus pulp (35 mg/kg), veenbessen (35 mg/kg), kamille (30 mg/kg), kaneel (30 mg/kg)

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit 39,0%
vetgehalte 18,0%
vochtgehalte 10,0%
ruwe as 7,0%
ruwe celstof 2,8%
calcium 1,4%
fosfor 1,0%
ME: 4000 kcal/kg

Bevat meer dan 50% vlees
van unieke eiwitbronnen

Makkelĳker te verteren

Draagt bĳ aan optimale groei
en ontwikkeling!


