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IMPERIAL FOOD REGULAR is compleet gedroogd hondenvoer. Deze brok bevat een
goede balans van voedingsstoffen die zorgen voor een gezonde en complete brok met een
gemiddelde hoeveelheid energie. Deze brok is geschikt voor de huishond en daarnaast aan
te raden met hogere temperaturen, wanneer de eetlust van de hond verminderd. Daarnaast
vooral geschikt voor honden die geen speciale activiteit uitvoeren. Het is voor ongeveer 80%
verteerbaar.
IMPERIAL FOOD is een mengsel van gedroogd vlees, dierlijke vetten, eiwitten,
plantaardige oliën, geëxtrudeerde rijst en geëxtrudeerde maïs met toegevoegde vitaminen,
mineralen, fructo-oligosacchariden en spoorelementen. Het is superpremium voerkwaliteit
op basis van geselecteerde grondstoffen, verwerkt door middel van extrusie koken, waarbij
de bijdrage van vitaminen en mineralen bij de koude verwerking toegevoegd worden.


Perfecte balans van voedingsstoffen die zorgen voor een volledig en gezond
uitgebalanceerd voer



Speciale eiwittenmix om spier- en energiestofwisseling te maximaliseren



Een matige calorie-inname is perfect voor de hond op leeftijd



Het juiste vetgehalte zorgt voor voldoende energie, voor goede gezondheid van
de huid en voor een mooie vacht



Vitamine D3 helpt mee aan een optimale botstructuur en een gezond gebit



Droog en koel bewaren voor het behoud van alle voedingsstoffen

IMPERIAL FOOD 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 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.

Analythische bestanddelen:
Ruwe as
8,5 %
Ruwe vezels
2,5%

Ruwe vetten
21%

Ruwe eiwitten
26%

Samenstelling: geëxtrudeerde mais, gedehydrateerd
varkensvlees, dierlijke vetten, geëxtrudeerde rijst,
geëxtrudeerde sojabonen, eiwithydrolysaat,
natriumchloride, biergist.

IMPERIAL FOOD wordt op dit moment het
meeste gebruikt door prominente professionals in
de hondenwereld. Zij waarderen het voer om de
volledige en evenwichtige samenstelling voor
zowel dagelijks gebruik als wedstrijdvoer.
IMPERIAL FOOD produceert volgens erkende
ethische codes en HACCP richtlijnen. Deze
Europese norm legt voorwaarden op voor opslag,
transport en bereiding van voeding. De filosofie
van het bedrijf is gericht op het zo zorgvuldig
mogelijk selecteren van de hoogwaardige
grondstoffen. Hier wordt dan ook veel aandacht
aan besteed. Deze grondstoffen worden
voornamelijk verkregen uit de humane
voedingsindustrie. De grondstoffen zijn van
Italiaanse afkomst en waar mogelijk lokaal
verkregen. Ze worden door middel van een
zorgvuldig onderzoek geselecteerd, om een
compleet en volledig natuurlijk product te
produceren. Ook is het voer volledig vrij van
conserveermiddelen en Genetische
Gemodificeerde Organismen. (GGO-vrij)

LET OP! De dagelijkse hoeveelheid voer is klein in volume, maar aangepast aan de behoeften van de hond en rijk aan voedingsstoffen: inachtneming van de
aanbevolen doseringen, bevordert het voer een goede spijsvertering en voorkomt narigheden, zoals maagkrampen en darmproblemen. De uitwerpselen zijn een
beetje grof en stevig, wat het schoonmaken van verblijven vergemakkelijkt. Zorg ervoor dat uw hond altijd vers water kan drinken. Voer uw hond naar behoefte en
op het oog. Bovenstaande is een richtlijn!
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