
 

 

Perfect geperste hondenbrok 

Puppy/Junior Kip - Graanvrij 
Graanvrij – Super Premium Excellent Puppy/Junior Kip & Zoete Aardappel 

 
4 kg  10028.01 7091045059934 DVHO-1-10028.01 

10 kg  10028.02 7091045115524 DVHO-1-10028.02 

15 kg  10028.03 7091047539915 DVHO-1-10028.03 

20 kg  10028.04 7091045116507 DVHO-1-10028.04 
 

Perfect geperste hondenbrok Puppy & Junior -Kip- past bij de alle opgroeiende hondenrassen. 100% 
graanvrij en vezelrijk. Zorgt voor compactere ontlasting en geeft energie voor de dagelijkse (grote) 
wandelingen en ontdekkingen. 
 

Samenstelling: Aardappel (20%), 
gedehydreerde kip (18%), gedehydreerde 
forel, bietenvezels aardappelzetmeel, 
gehydrolyseerd collageeneiwit, appel, 
zonnebloemolie, visolie (zalm), erwten, 
varkenseiwit, zeewier, gist, heeleipoeder, 
mineralen, wortelvlokken, gehydrolyseerde 
kippenlever, kruidenmix, gistextract, 
extract van schaal- en weekdieren, (bron 
van glucosamine), chondroitine. 
 

 Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitamine A (alfa-retinylacetaat) 15000 IE, 
Vitamine D3 (cholecalciferol) 1500 IE, 
Vitamine E (all-rac alpha-tocopheryl 
acetate) 200 mg, Koper (koper (II) sulfaat 
pentahydraat) 4,0 mg, Zink 
(Zinksulfaatmonohydraat) 75,0mg. IJzer 
(ijzersulfaat (II) monohydraat) 75,0 mg, 
Mangaan (mangaan (II) oxide) 48,5 mg, 
Jodium (calciumjodaat,watervrij) 1,7 mg. 

 Analyse: Ruw eiwit 29,2%, Ruw vet 11,7%, 
Ruwe Celstof 3,3%, Ruwe As 6,9%, 
Calcium 1.35%, Fosfor 0,9%, Vocht 9.0%. 
 
Voedingsadvies: Verstrekken vanaf 3-4 
weken, tot ongeveer 8 maanden. Eerst 
voorgeweekt, later droog. 

 

✓ Extra eiwitten bevordert de groei 

van de spieren! 

✓ Geperste brokken: Makkelijk te 

verteren & ook geschikt voor 

gevoelige darmen 

✓ Zoete aardappel als energiebron: 

100% graanvrij & vezelrijk 

 
Koel en droog bewaren. Zorg ervoor dat er 
steeds vers drinkwater beschikbaar is. 

Aanbevolen hoeveelheid gram per dag: 
Afhankelijk van het gewicht en activiteit van uw hond kunnen wij slechts richtlijnen geven. 
Verspreid het totaalgewicht over de dag, in 2 of 3 maaltijden. 
 

  tot 2 maanden 2 - 4 maanden 4 - 8 maanden 
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2.5 kilo 63 gram 75 gram 70 gram 
5 kilo 107 gram 125 gram 115 gram 
7.5 kilo 148 gram 170 gram 160 gram 
15 kilo 195 gram 255 gram 310 gram 
25 kilo 210 gram 330 gram 415 gram 
35 kilo 250 gram 480 gram 510 gram 
45 kilo 275 gram 545 gram 595 gram 
60 kilo 280 gram 605 gram 710 gram 

  


