
Health Sensitive is een perfect product voor honden die extreem gevoelig zijn.
Bijvoorbeeld doordat ze bepaalde allergieën hebben of kampen met huidirritaties
zoals kale plekken, schilfers en jeuk. Sensitive heeft een rijk gevuld
vitaminecomplex en is speciaal samengesteld waardoor het nóg lichter
verteerbaar en beter verdraagbaar is als de StarFish. De voordelige eigenschappen
van de zeer lichtverteerbare grondstoffen, bestaand uit rijst, aardappelen, visvlees,
visolie en sojabonen, zorgen voor een exclusief hoog absorberende en ontgiftende
werking. Niet te vergeten dat dit product ook ontwikkeld is om het herstel van de
huid en het terugbrengen van een mooie vacht bevorderd dankzij een grote
hoeveelheid Omega-3 en Omega-6. Helaas is kaalheid soms een kwaal die
genetisch bepaald is, maar de juiste voeding kan wel een positieve invloed
hebben. Sensitive is zo'n product waar op langere termijn een positief resultaat
mee kan worden behaald. Ook valt het product vaak goed in de smaak, vanwege
de sterke geur van haring.
 
Goed om te weten is dat ImperialFood volledig gebaseerd is op natuurlijk
ingrediënten, welke ook gebruikt worden voor de menselijke voedingsindustrie. Er
wordt geen gebruik gemaakt van geur- kleur en smaakstoffen, vul- en/of
bindmiddelen. ImperialFood is puur natuur. Het bevat extreem licht verteerbare
eiwitbronnen en de vetten zijn afkomstig van hoogwaardig vlees en vis. Daarnaast
zijn de brokken vrij van tarwegluten. 
 
ImperialFood gebruikt een unieke productietechniek, die het mogelijk maakt om
de voordelen van de twee meestgebruikte productietechnieken van hondenvoer
te combineren. De speciale Triple Layer Technology is het resultaat van een
technisch proces, geïntroduceerd door ImperialFood S.R.L. in 1987. Deze techniek
bestaat uit twee fasen: allereerst het koken en extruderen van een deel van de
geselecteerde ingrediënten, waarna in de tweede koude fase de essentiële
voedingselementen toegevoegd worden. Hierdoor komende goede
eigenschappen van het warme en koude proces samen.

Haring als enige bron van dierlijke eiwitten, ideaal

vanwege de hoge verdraagbaarheid

 

Aardappel wat een absorberende functie van

giftigheid bevat en de hond van binnenuit reinigt

 

Omega-3 en Omega-6 voor het herstel, ter

bevordering en waarborging van de kwaliteit en glans
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Geduld is een schone zaak. Laat het product zichzelf

bewijzen en geef het de tijd om tot een gewenst

resultaat te komen

 

 

 

Voor gevoelige honden die kampen met allergieën of huidirritaties zoals kale

plekken, schilfers en jeuk
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Goed om te weten is dat ImperialFood volledig gebaseerd is op natuurlijk
ingrediënten, welke ook gebruikt worden voor de menselijke voedingsindustrie. Er
wordt geen gebruik gemaakt van geur- kleur en smaakstoffen, vul- en/of
bindmiddelen. ImperialFood is puur natuur. Het bevat extreem licht verteerbare
eiwitbronnen en de vetten zijn afkomstig van hoogwaardig vlees en vis.
Daarnaast zijn de brokken vrij van tarwegluten.
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Ruw eiwit • 

Ruw vet • 

Ruw as • 

Ruw vezel • 

Werkt ontgiftend, dus reinigt een hond
van binnenuit. Kenmerkend door haar
gemakkelijke en hoge opneembaarheid
 
 

Een exclusieve samenstelling van 
vitaminen en mineralen, om het
imuunsysteem te versterken
 
 

Samenstelling: geëxtrudeerde maïs, geëxtrudeerde rijst,
gedroogd haring vlees, dierlijke vetten, aardappel, sojaolie,
visolie, fructooligosaccharide (FOS), natriumchloride,
biergist.
 
Nutritional Additives/Kg. Vitamins, pro-vitamins and
subst. with similar effect: 3a672a Vitamin A  18000 U.I.,
E671 Vitamin D3 1800 U.I., 3a700 Vitamin E 220 mg, 3a820
Vitamin B1 5,3 mg, Vitamin B2 10,5 mg, 3a831 Vitamin B6
5,3 mg, Vitamin B12 0,1 mg, 3a314 Niacin (Vitamin PP) 22
mg, 3a880 Biotin (Vitamin H) 0,88 mg, 3a300 Vitamin C 15
mg, 3a710 Vitamin K3 ((menadione sodium bisulfite) 2,6
mg, 3a841 Calcium D-Pantothenic 9 mg, 3a316 Folic
Acid0,4 mg, 3a890 Choline chloride 220 mg. Compounds
of trace elements: E1 Iron (ferrous carbonate) 195 mg,
3b201 Iodium (potassium iodide) 1 mg, E5 Manganese
(manganese oxide) 88 mg, E4 Copper (cupric sulphate
pentahydrate) 33 mg, 3b812 Organic Selenium80 mg,
3b603 Zinc (zinc oxide) 88 mg, 3b607 Zinc chelate glycine
hydr. 268 mg.

Productinformatie:

De aanbevolen hoeveelheden zijn slechts een indicatie en moeten aangepast worden aan de specifieke
eigenschappen van elke hond, afhankelijk van het activiteitsniveau en klimaat waarin hij leeft. Voer uw hond naar
behoefte en op het oog. Zorg ervoor dat uw hond altijd vers water kan drinken.
 
Omdat ImperialFood zéér licht verteerbaarheid is raden we u aan om onze producten niet te mengen met andere
soorten en/of merken hondenvoeding. 
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De uitgeblanceerde samenstelling en het
extruderen van de brok door de 
Triple Layer Technology zorgt voor een 
hoge verteerbaarheid
 

Zuivere eiwitbronnen zorgen voor een
maximale verdraagbaarheid van het voer 
in het maagdarmstelsel, zelfs in de meest
gevoelige gevallen
 
 

ImperialFood werkt met een continue drijfveer voor innovatie en passie, wat de basis is van
alle dagelijkse werkzaamheden binnen het bedrijf. Vanuit de kennis, ontwikkeling en
succesvolle resultaten van de SuperPremium en Maintanance-lijn, ontstond de wens een
speciale Health-lijn te ontwikkelen die de gezondheid van honden met specifieke klachten
zou verbeteren of deze klachten zelf zou verhelpen. Uit ImperialFood’s onderzoek zijn
hierdoor drie producten ontwikkeld die bestempeld worden als Dierenartsenformule,
vanwege de hoge verteerbaarheid, gemakkelijke opneembaarheid en sterke
probleemoplossende werking, die zich nog steeds keer op keer bewijzen


