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Een glutenvrij en hypoallergeen vis product. Perfect voor allergische en zeer
gevoelige honden.
100% glutenvrij, bestaat puur uit rijst voor
goede verteerbaarheid en hoge verdraagbaarheid
100% visvlees, uitsluitend gebaseerd op
fijn haringvlees afkomstig uit de Noordzee als rijke en enige
bron van proteïne (60-70%), bevat essentiële aminozuren en
vetzuren. (Omega-3, Omega-6, linolzuur, DHA en EPA)
100% pure Noorse Zalmolie, als waardevolle bron
van vetzuren (Omega-3 en Omega-6) voor een
natuurlijk ontstekingsremmend effect en een
glanzende vacht
Aardappel eiwit: sterke ongiftende werking

LIFE

Oliehoudende zaden: bron van essentiële aminozuren en
rijk aan omega-3- en omega-6-vetzuren

SuperPremium OceanS is een glutenvrij en hypoallergene brok op basis van
haring, aardappel en rijst. Perfect voor honden met een glutenintoleratie of voor
mensen die hun hond liever geen gluten te eten geven. Door een speciaal
productieproces in combinatie met de kwaliteit van grondstoffen is dit product
uniek in zijn soort. De sterk ontgiftende werking verricht wonderen en brengt de
rust terug in het lichaam van de hond.
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.

Productinformatie:
Samenstelling: geëxtrudeerde rijst, gedroogde haring,
dierlijke vetten, aardappelen, sojaolie, visolie, fructooligosacchariden (FOS), natriumchloride, biergist
Nutritional Additives/Kg. Vitamins, pro-vitamins and
subst. with similar effect: 3a672a Vitamine A 17000 IU, E671
Vitamine D3 1700 IU, 3a700 Vitamine E 210 mg, 3a820
Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 10 mg, 3a831 Vitamine B6 5
mg, Vitamine B12 0,1 mg, 3a314 Niacine (vitamine PP) 20
mg , 3a880 Biotine (Vitamine H) 0,9 mg, 3a300 Vitamine C
15 mg, 3a710 Vitamine K3 (menadion natriumbisulfiet) 2,6
mg, 3a841 Calcium D-Pantotheenzuur 8,6 mg, 3a316
Foliumzuur 0,45 mg, 3a890 Cholinechloride 210 mg. E1
IJzer (ferrocarbonaat) 190 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1 mg, E5 Mangaan (mangaanoxide) 85 mg, E4 Koper
(koper (II) sulfaatpentahydraat) 32 mg, 3b812 Organisch
selenium 78 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) ) 85 mg, 3b607
Zinkchelaat hydr. van glycine 260 mg.

ANALYTHISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit •
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Voedingsrichtlijn en mengen:
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.

De ingrediënten zijn zo geselecteerd
dat het product weinig tot geen kans
Goed om te weten is datgeeft
ImperialFood
volledig reacties
gebaseerd is op natuurlijk
op allergische
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.
De ontgiftende werking van haring in
combinatie met aardappel reinigt de hond
van binnenuit

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

Een juiste balans van eiwitten,
vetten en vitaminen dragen bij aan
een langer en gezond leven

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

De uitgeblanceerde samenstelling en het
extruderen van de brok door de
Triple Layer Technology zorgt voor een
hoge verteerbaarheid
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