
Hypoallergeen - huidversterkend

Volledige dieetvoeding voor honden met specifieke voedingsbehoeften “Ondersteun-
ing van de dermale functie bij dermatose en erstige haaruitval”. “Inperken van intoler-
anties voor bepaalde ingrediënten en voedingsstoffen”. Deze voeding is ook geschikt 
als ondersteuning bij algemeen herstel. 

DERMATO 

Artisjok, kurkuma, 
combretum, boldo, 

rozemarijn, plantaardige 
houtskool voor een optimaal 

spijsverteringscomfort.

Bernagiezaden, biotine, 
gechelateerd zink voor een 
goede gezondheid van de 

huid.

Geselecteerde dierlijke 
eiwitten van eend en 

witvis (geen varkensvlees, 
kip of rundvlees) om 

voedselintoleranties te 
verminderen.

Hoog gehalte aan linolzuur evenals eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) toegevoegd: som EPA + DHA = 
0,16%. Geselecteerde en beperkte eiwitbronnen: gedehydrateerd eendeneiwit, gedehydrateerde vis, eiwithydrolysaten van 
wilde witvis (inclusief kabeljauw, zeeduivel), aardappeleiwit (zonder gedehydrateerd kippen-, varkens- of rundvleeseiwit). 
Geselecteerde koolhydraatbronnen: gepelde haver, rijst, tapioca, zoete aardappel. Bronnen van omega 6 en 3: bernagiezaad, 
eendenvet, lijnzaad, visolie. Hoge energiedichtheid (3838 kcal/kg), hoge concentraties aan essentiële voedingsstoffen en 
goed verteerbare ingrediënten.

2 kg
22.020

12 kg
22.120

Ingrediënten: Gedehydrateerd eendeneiwit (15% mini). Gepelde haver. Rijst. Tapioca. Eendenvet. Zoete aardappel. Appel-
vezels. Aardappel eiwit. Lijnzaad. Gedehydrateerde vis (3% mini). Erwten. Gist. Dierlijke eiwithydrolysaten. Wilde witvisei-
withydrolysaten (inclusief kabeljauw, zeeduivel). Autolysaat van vis (1%). Bernagie zaden. Klei. Fructo-oligosachariden. Visolie. 
Zeezout Artisjok. Kurkuma. Combretum. Boldo. rozemarijn. Plantaardige kolen. Rozemarijn extracten. Vitaminen en sporenele-
menten.

13 mm 
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DERMATO 

Serveer het voer geleidelijk tijdens de overgang van het vorige voer van huisdier, 
rechtstreeks uit de zak of gerehydrateerd volgens de rantsoentabel die op de zak is afgedrukt. 
De dagelijkse hoeveelheden moeten worden aangepast aan het ras, het gewicht en de 
activiteit van het dier. Zorg voor voldoende drinkwater. Om de beste resultaten te verkrijgen, 
moet u ervoor zorgen dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden worden nageleefd en dat 
het dier geen ander voedsel krijgt. Het wordt aanbevolen om vóór gebruik en vóór verlenging 
van de gebruiksduur het advies van een dierenarts te vragen.

Aanbevolen tijdsduur (in het geval van dermatose): Aanvankelijk tot 2 maanden. Aanbevolen 
tijdsduur (in het geval van voedselintoleranties): 3 tot 8 weken: als tekenen van intolerantie 
verdwijnen, kan dit voer in eerste instantie worden gebruikt tot een jaar.
Voorzorgsmaatregelen bij het bewaren: om de kwaliteit van het voedsel te behouden, bewaar 
het op een koele, donkere en droge plaats.


