
Hypoallergeen - Vetarm

Volledige dieetvoeding voor honden met specifieke nutritionele behoeften “Reductie 
van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en voedingsstoffen”. “Ondersteuning van 
het lipidenmetabolisme bij hyperlipidemie”. Deze voeding is ook geschikt tijdens de 
herstelperiode van spijsverteringsproblemen.

DIGEST

Geselecteerde en beperkte eiwitbronnen: gedehydrateerd sardine-eiwit, gedehydrateerd eendeneiwit, gedehydrateerde vis 
(zonder gedehydrateerde kip-, varkensvlees-, rundvleeseiwit). Geselecteerde koolhydraatbronnen: rijst, gepelde haver, tapio-
ca, zoete aardappel. Bronnen van omega 3: lijnzaad, visolie. Laag vetgehalte.

Ingrediënten: Gedehydrateerd sardine-eiwit (14% mini). Rijst. Gepelde haver. Gedehydrateerde vis (4% mini). Tapioca. Jam. 
Appel vezels. Erwten. Gedehydrateerd eendeneiwit (4% mini). Vezels van tuinbonen. Eendenvet. Lijnzaad. Dierlijke eiwithydro-
lysaten.  autolysaat van vis (1%). Klei. Gist. Psyllium vezels. Visolie. Venkelzaad. Fructo-oligosachariden. Zeezout Artisjok. roze-
marijn. Combretum. Boldo. Kurkuma. Plantaardige kolen. Rozemarijn extracten. Aloë vera. Vitaminen en sporenelementen.

2 kg
20.020

12 kg
20.120

13 mm 

Venkelzaad, kurkuma, 
rozemarijn, plantaardige 

houtskool voor een optimaal 
spijsverteringscomfort.

Artisjok, combretum, boldo 
en een beperkt vetgehalte 
voor      leverbescherming

Geselecteerde dierlijke 
eiwitten uit vis (inclusief 

sardines) en eend (zonder 
varkensvlees, kip of rundvlees) 

om voedselintoleranties te 
verminderen.
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DIGEST

Serveer het voer geleidelijk tijdens de overgang van het vorige voer van het 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. Het wordt aanbevolen om voor gebruik 
of voor verlenging van de gebruiksduur het advies van een dierenarts te vragen.

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. 
Aanbevolen tijdsduur (in het geval van hyperlipidemie): aanvankelijk maximaal 2 maanden

Voorzorgsmaatregelen bij het bewaren: om de kwaliteit van het voedsel te behouden, bewaar 
het op een koele, donkere en droge plaats.


