
 

 

Perfect krokante hondenbrok 

Kip Junior 
Super Premium Junior 

 
4 kg  10004.01 7091043178262 DVHO-1-10004.01 

10 kg  10004.02 7091043213277 DVHO-1-10004.02 

20 kg  10004.03 7091043222798 DVHO-1-10004.03 
 

Perfect krokante hondenbrok junior is geschikt voor alle hondenrassen tussen de 6 en 18 maanden. Vol 
vezels & geeft genoeg energie voor de dagelijkse wandelingen & hondencursussen. 
 
Samenstelling: Kip, mais, rijst, gerst, 
kippenvet, bietenpulp, vis, lijnzaad, 
eipoeder, zalmolie, Gist, johannesbrood, 
taurine, lecithine, glucosamine, 
chondroïtine. 
 

 Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitamine A (alfa-retinylacetaat) 18000 IE, 
Vitamine D3 (cholecalciferol) 1800 IE, 
Vitamine E (all-rac alpha-tocopheryl 
acetate) 200 mg, Koper (koper (II) sulfaat 
pentahydraat) 5,0 mg, Zink 
(Zinksulfaatmonohydraat) 65,0 mg. IJzer 
(ijzersulfaat (II) monohydraat) 50,0 mg, 
Mangaan (mangaan (II) oxide) 35,0 mg, 
Jodium (calciumjodaat,watervrij) 1,5 mg. 

 Analyse: Ruw eiwit 26.5%, Ruw vet 
15.0%, Ruwe Celstof 3.5%, Ruwe As 6.0%, 
Calcium 1.4%, Fosfor 1.1%, Vocht 10.0%. 
 
Aanbevolen hoeveelheid gram per dag: 
Afhankelijk van het gewicht en activiteit 
van uw hond kunnen wij slechts richtlijnen 
geven. Verspreid het totaal gewicht over 
de dag, in 2 of 3 maaltijden. 
 

 

✓ Handige tussenstap van puppy 

naar volwassenheid 

✓ Perfect krokante brokken hebben 

de beste smaak en geur! 

✓ Compleet & natuurlijke 

samenstelling hondenvoer 

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. 
 

  6 tot 2 maanden 12 tot 18 maanden 
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 tot 10 kilo 100 - 180 gram 80 - 155 gram 

10 tot 15 kilo 180 - 245 gram 155 - 210 gram 
15 tot 30 kilo 245 - 285 gram 210 - 245 gram 
30 tot 40 kilo 285 - 455 gram 245 - 390 gram 
40 tot 65 kilo 455 - 665 gram 390 - 570 gram 
65 tot 80 kilo 665 - 800 gram 570 - 750 gram 
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