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HEALTHYQUALITY

Adult

Sinds 1975

koud
Geperst

Aangeraden dagelijkse hoeveelheid

Gewicht hond
(kg)

Onderhoud
(gr/dag)

1 - 5
5  -10
10 - 20
20 - 40
40 - 60

>60

30 - 100
100 - 165
165 - 275
275 - 465
465 - 630

10 gr/per kg
lichaamsgewicht

Droog en koel bewaren, voorzie steeds van vers drinkwater, ten minste houdbaar tot: zie opdruk verpakking.

Kivo Verse Eend is een koudge-
perste brok. Het  is bereid met 
een hoog percentage verse 
eend. Daarnaast is het een 
graanvrije formulering. Het bevat 
gedroogde groenten en fruit en is 
het een bron van vitaminen en 
antioxidanten zoals, spirulina en 
Echinacea. Tot slot bevat het 
glucosamine, chondroïtine en 
zalmolie welke bijdragen aan 
soepele gewrichten.  Bij het 
productieproces van deze brok is 
geen langdurige verhitting toege-
past en hierdoor blijven vitaminen 
en mineralen onbeschadigd.

Eend (waarvan 17,5% vers en 15% gedroogd), zoete aardappel,erwt
gelatine, kippenvet, bietenpulp, biergist, gedroogde appel,
zalmolie, eipoeder,chichorei, gedroogd zeewier, peer, blauwe
bes, cranberrie, kamille, venkel, brandnetel, paardebloem, lijn 
zaadolie, glucosamine, chondroitine, yucca

 
Ruw eiwit 26%, ruw vet 14%, ruwe celstof 2.5%, ruwe as 5.0%, cal- 
cium 0.9%, fosfor 0.7%

Vitamine A: 18000 IE, vitamine D3: 1800 IE, vitamine E: 500 IE, vit.
B1:12 mg, vit. B2: 18 mg, vit. B6:12 mg, vit. B12: 120 ug, taurine:1000 
mg, yucca extract: 160 mg, L-carnitine: 50 mg, kopersulfaatpentahyd
raat: 10 mg, koperchelaat van glycinehydraat: 5.0 mg,zinksulfaatmono
hydraat: 100 mg, zinkchelaat van glycinehydraat: 50 mg, Ijzersulfaat
monohydraat: 70 mg, Ijzerchelaat van glycinehydraat: 35 mg, mangaan
50 mg, jodium 2.0 mg, natriumseleniet 0.1,mg, biotine: 450 ug, folium
zuur: 3 mg, niacine: 70 mg, vit. C: 200 mg, choline:1800 mg
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Kivo Petfood    De Run 4304    5503 LN
+31(0)40-2530366    info@kivopetfood.nl

Producentnr: NL93363
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