EcoVit Brokkenoverzicht Hondenbrokken!

In dit document vindt u een overzicht van alle EcoVit Hondenbrokken.
Bestellen
U kunt deze brokken bestellen door contact op te nemen met de
BrokkenPiloot in uw regio of door uw bestelling te mailen naar
support@uwbrokkenpiloot.nl.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe webshop, waarin u de brokken straks
ook kunt bekijken en bestellen. Tot die tijd maken we nog even gebruik
van dit document en bovenstaande bestelmethode. Excuses voor het
ongemak.

EcoVit en UwBrokkenPiloot zijn onderdeel van EcoVitaal
Oosteinde 194
7671 AD Vriezenveen
0546 57 93 53
info@ecovitaal.nl
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Basic
EcoVit Premium

15 kg

€ 35,-

Korte omschrijving
EcoVit Premium is een volwaardige geëxpandeerde
brok met uitgekiende samenstelling. EcoVit Premium is een krokante en
knapperige brok uit hoogwaardige en licht verteerbare grondstoffen.
Geschikt voor:
EcoVit Premium is geschikt voor alle normaal actieve honden en honden die licht
getraind worden, van pup tot senior. EcoVit Premium is een uitgebalanceerd
voeder voor alle honden!
EcoVit Adult Premium is vrij van:
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Tarwe
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
Ecovit Premium:
• zijn krokante en knapperige geëxpandeerde brokken voor alle normaal
actieve en licht getrainde honden.
• is een uitgebalanceerd hondenvoer geschikt van puppy tot senior.
• kan in principe droog gevoerd worden.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
Voedingsadvies:
In de navolgende tabel staan richtwaarden voor het voeren van EcoVit Premium
aan uw hond. Maar naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste
gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit
van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de
hoeveelheid voer daar op aan!
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel over 2 maaltijden verdeeld. Geef
uw hond na het voeren rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van de hond.
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Voedingstabel
voor
Gewichtgram
dagen
circa
hond
voer/dagvoer
weken
1
45
333
47.6
5
115
130
18.6
10
210
71
10.2
15
270
56
7.9
20
325
46
6.6
25
385
39
5.6
30
440
34
4.9
35
500
30
4.3
40
565
27
3.8
45
630
24
3.4
50
690
22
3.1
55
745
20
2.9
60
800
19
2.7

voerper dag
behoefte
Basis
Per kg

25
12

ENERGIE: 1511 KJ/100 gr. = VERTEERBARE ENERGIE: 1344 KJ/100 gr.
EcoVit Premium is een volledig Hondenvoer.
ZORG DAT DE HOND ALTIJD OVER VERS DRINKWATER BESCHIKT!
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EcoVit Adult Krokant High Energy

10 kg

€ 35,50

Korte omschrijving
EcoVit Adult Krokant High Energy is een
uitgebalanceerde en complete hondenbrok voor
volwassen honden van alle rassen met kip als
eiwitbron. EcoVit Adult Krokant High Energy is een
tarweglutenvrije brok, geschikt voor de meeste
honden met een glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Actieve en zeer actieve honden van alle rassen.
EcoVit Adult Krokant High Energy is vrij van:
• Gluten uit tarwe, spelt, gerst en rogge
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Krokant High Energy:
• zijn geschikt voor actieve en zeer actieve honden van alle rassen.
• is vrij Gluten uit tarwe, spelt, gerst en rogge.
• zijn geschikt voor de meeste honden met een glutenovergevoeligheid.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Krokant High Energy aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
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EcoVit Adult Krokant Actief

10 kg

€ 34,-

Korte omschrijving
EcoVit Adult Krokant Actief is een
uitgebalanceerde graanvrije en complete
hondenbrok voor actieve volwassen honden van
alle rassen. EcoVit Adult Krokant Actief is een
energierijke brok, geschikt voor actieve en
getrainde honden in sport en spel.
Geschikt voor:
Actieve volwassen honden van alle rassen die van
zichzelf actief zijn of die worden getraind in sport
en spel.
EcoVit Adult Krokant Actief is vrij van:
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Krokant Actief:
• zijn brokken voor alle actieve en licht getrainde honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Krokant Actief aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
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Graanvrij
EcoVit Adult Graanvrij Kip-Aardappel

4 kg

€ 23,50

10 kg

€ 47,-

Korte omschrijving
EcoVit Adult Graanvrij Kip-Aardappel is een
uitgebalanceerde graanvrije en complete hondenbrok
voor volwassen honden van alle rassen met kip als
eiwitbron. EcoVit Adult Graanvrij Kip-Aardappel is een
glutenvrije brok, geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
EcoVit Adult Graanvrij Kip-Aardappel is vrij van:
• Gluten
• Graan
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Graanvrij Kip-Aardappel:
• is vrij van gluten uit tarwe, gerst, roggen en spelt.
• is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
• zijn brokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Graanvrij Kip-Aardappel aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
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Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg

Voer per dag
40 - 120 gram
120 - 170 gram
170 - 300 gram
300 - 380 gram
380 - 460 gram
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EcoVit Adult Graanvrij Lam-Aardappel

4 kg

€ 24,50

10 kg

€ 49,-

Korte omschrijving
EcoVit Geperst Lam-Rijst is een uitgebalanceerde
graanvrije en complete hondenbrok voor volwassen
honden van alle rassen met lam als eiwitbron. EcoVit
Adult Graanvrij Lam-Aardappel is een glutenvrije
brok, geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
EcoVit Adult Graanvrij Lam-Aardappel is vrij van:
• Granen
• Gluten
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Graanvrij Lam-Aardappel:
• zijn vrij van granen en daarmee vrij van gluten.
• zijn brokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden.
• zijn geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Graanvrij Lam-Aardappel aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
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Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg
45 tot 60 kg

Voer per dag
30 - 110 gram
110 - 180 gram
180 - 270 gram
270 - 350 gram
350 - 430 gram
430 - 550 gram
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EcoVit Adult Graanvrij Zalm-Aardappel

4 kg

€ 25,50

10 kg

€ 51,-

Korte omschrijving
EcoVit Adult Graanvrij Zalm-Aardappel is een
uitgebalanceerde graanvrije en complete hondenbrok
voor volwassen honden van alle rassen met Zalm als
eiwitbron. EcoVit Adult Graanvrij Zalm-Aardappel is
een glutenvrije brok, geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
EcoVit Adult Graanvrij Zalm-Aardappel is vrij van:
• Granen
• Gluten
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Graanvrij Zalm-Aardappel:
• is vrij van granen en daarmee vrij van gluten.
• is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
• Met Zalmolie, Cranberries, Glucosamine en Chondroïtine.
• zijn brokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Graanvrij Zalm-Aardappel aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
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Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg
45 tot 60 kg

Voer per dag
30 - 110 gram
110 - 180 gram
180 - 270 gram
270 - 350 gram
350 - 430 gram
430 - 550 gram
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Geperst
EcoVit Geperste Wafel

20 kg

€ 35,-

Korte omschrijving
EcoVit Geperste Wafelbrok is een volwaardige
brok met uitgekiende samenstelling. EcoVit
Geperste Wafel heeft tevens een
gebitsreinigende functie.
Geschikt voor:
EcoVit Geperste Wafel is geschikt voor alle normaal actieve honden en honden
die licht getraind worden, van pup tot senior. EcoVit Geperste Wafel is een
uitgebalanceerd voeder voor alle honden!
EcoVit Adult Geperste Wafel is vrij van:
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Tarwe
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
Ecovit Geperste Wafel:
• zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde
honden.
• is een uitgebalanceerd hondenvoer geschikt van puppy tot senior.
• is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebitsreinigende
functie.
• moet in principe droog gevoerd worden.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
Voedingsadvies:
In de navolgende tabel staan richtwaarden voor het voeren van Geperste Wafel
aan uw hond. Maar naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste
gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit
van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de
hoeveelheid voer daar op aan!
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Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel over 2 maaltijden verdeeld. Geef
uw hond na het voeren rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van de hond.
Voedingstabel
voor
Gewichtgram
dagen
circa
hond
voer/dagvoer
weken

per
voerbehoefte
dag

1

45

444

63.5

Basis

25

5

115

174

24.8

Per kg

12

10

210

95

13.6

15

270

74

10.6

20

325

62

8.8

25

385

52

7.4

30

440

45

6.5

35

500

40

5.7

40

565

35

5.1

45

630

32

4.5

50

690

29

4.1

55

745

27

3.8

60

800

25

3.6

ENERGIE: 1572 KJ/100 gr. = VERTEERBARE ENERGIE: 1393 KJ/100 gr.

EcoVit Geperste Wafel is een Volledig Hondenvoeder.

ZORG DAT DE HOND ALTIJD OVER VERS DRINKWATER BESCHIKT!
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EcoVit Adult Geperst Lam-Rijst

4 kg

€ 24,-

10 kg

€ 48,-

Korte omschrijving
EcoVit Geperst Lam-Rijst is een uitgebalanceerde en
complete geperste hondenbrok voor volwassen
honden van alle rassen met lam als eiwitbron.
Geschikt voor
Volwassen honden van alle rassen.
EcoVit Adult Geperst Lam-Rijst is vrij van:
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Tarwe
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Geperst Lam-Rijst:
• zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde
honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior.
• is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende
functie.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Geperst Lam-Rijst aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op
het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk
van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas
zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
EcoVit Brokkenoverzicht Hondenbrokken
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Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg
45 tot 60 kg

Voer per dag
60 - 130 gram
130 - 190 gram
190 - 330 gram
330 - 390 gram
390 - 480 gram
480 - 730 gram
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EcoVit Adult Geperst Zalm-Rijst

4 kg

€ 25,-

10 kg

€ 50,-

Korte omschrijving
EcoVit Geperst Lam-Rijst is een uitgebalanceerde
en complete geperste hondenbrok voor volwassen
honden van alle rassen met lam als eiwitbron.
Geschikt voor
Volwassen honden van alle rassen.
EcoVit Adult Geperst Zalm-Rijst is vrij van:
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Geperst Zalm-Rijst:
• zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde
honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior.
• is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende
functie.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Geperst Zalm-Rijst aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op
het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk
van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas
zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
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Voedingstabel
Gewicht hond: Brokken / kg lichaam / dag
Tot 1 kg 60 gram
1 – 5 kg 35 gram
5 – 10 kg 25 gram
10 – 20 kg 17 gram
20 – 30 kg 12 gram
30 – 50 kg 11 gram
50 – 70 kg 10 gram
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EcoVit Graanvrij-Geperst
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel

4 kg

€ 25,-

10 kg

€ 50,-

Korte omschrijving
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel is een
uitgebalanceerde en complete geperste hondenbrok
voor volwassen honden van alle rassen met kip als
eiwitbron. EcoVit Adult Graanvrij-Geperst KipAardappel is een glutenvrije brok, geschikt voor
honden met een glutenovergevoeligheid.

Geschikt voor:
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel is vrij van:
• Granen
• Gluten
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel:
• is vrij van gluten.
• is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
• zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde
honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende
functie.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine.
• moet in principe droog gevoerd worden.
• ook zeer geschikt als extra krachtvoer voor drachtige en zogende honden.
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Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg
45 tot 60 kg

Voer per dag
50 - 70 gram
70 - 120 gram
120 - 280 gram
280 - 350 gram
350 - 400 gram
400 - 500 gram
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EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Eend-Aardappel
4 kg

€ 27,-

10 kg

€ 54,-

Korte omschrijving
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Eend-Aardappel is
een uitgebalanceerde en complete geperste
hondenbrok voor volwassen honden van alle rassen
met Eend als eiwitbron. EcoVit Adult GraanvrijGeperst Eend-Aardappel is een glutenvrije brok,
geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Eend-Aardappel is vrij van:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Granen
Gluten
Geur-, kleur- en smaakstoffen
Kadavermeel
Soja
Chemische conserveringsmiddelen
Chemische antioxidanten

EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Eend-Aardappel:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

is vrij van gluten.
is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde
honden.
is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende
functie.
bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine.
moet in principe droog gevoerd worden.
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Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Graanvrij-Geperst Eend-Aardappel aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.

Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg
45 tot 60 kg

Voer per dag
30 - 120 gram
120 - 200 gram
200 - 385 gram
385 - 460 gram
460 - 585 gram
585 - 700 gram
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EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Lam-Aardappel

4 kg

€ 26,-

10 kg

€ 52,-

Korte omschrijving
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Lam-Aardappel is een
uitgebalanceerde en complete geperste hondenbrok
voor volwassen honden van alle rassen met Lam als
eiwitbron. EcoVit Adult Graanvrij-Geperst LamAardappel is een glutenvrije brok, geschikt voor
honden met een glutenovergevoeligheid.

Geschikt voor:
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Lam-Aardappel is vrij van:
✓ Granen
✓ Gluten
✓ Geur-, kleur- en smaakstoffen
✓ Kadavermeel
✓ Soja
✓ Chemische conserveringsmiddelen
✓ Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Lam-Aardappel:
• is vrij van gluten.
• is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
• zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde
honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende
functie.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine.
• moet in principe droog gevoerd worden.
• ook zeer geschikt als extra krachtvoer voor drachtige en zogende honden.
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Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Graanvrij-Geperst Lam-Aardappel aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg
45 tot 60 kg

Voer per dag
25 - 90 gram
90 - 150 gram
150 - 300 gram
300 - 375 gram
375 - 500 gram
500 - 625 gram
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EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Zalm-Aardappel

4 kg € 26,10 kg € 52,Korte omschrijving
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel is een
uitgebalanceerde en complete geperste hondenbrok
voor volwassen honden van alle rassen met kip als
eiwitbron. EcoVit Adult Graanvrij-Geperst KipAardappel is een glutenvrije brok, geschikt voor
honden met een glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Zalm-Aardappel is vrij van:
• Granen
• Gluten
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Zalm-Aardappel:
• is vrij van gluten.
• is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
• zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde
honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende
functie.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine.
• moet in principe droog gevoerd worden.
• ook zeer geschikt als extra krachtvoer voor drachtige en zogende honden.
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Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Graanvrij-Geperst Zalm-Aardappel aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond Voer per dag
1 tot 5 kg
35 - 100 gram
4 tot 10 kg
100 - 145 gram
10 tot 25 kg
145 - 260 gram
25 tot 35 kg
260 - 395 gram
35 tot 45 kg
395 - 505 gram
45 tot 60 kg
505 - 640 gram
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Sensitive
EcoVit Adult Adult Sensitive Hert (Glutenvrij)

4 kg

€ 25,-

10 kg

€ 50,-

Korte omschrijving
EcoVit Adult Sensitive Hert (Glutenvrij) is een
uitgebalanceerde glutenvrije en complete
hondenbrok voor volwassen honden van alle rassen
met hert als eiwitbron. EcoVit Adult Sensitive Hert
(Glutenvrij) is een glutenvrije brok, geschikt voor
honden met een glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder
geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
EcoVit Adult Sensitive Hert (Glutenvrij) is vrij van:
• Gluten uit tarwe, gerst, rogge en spelt.
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Sensitive Hert (Glutenvrij):
• is vrij van gluten uit tarwe, gerst, roggen en spelt.
• is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
• zijn brokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• Bevat Glucosamine en Chondroïtine.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Sensitive Hert (Glutenvrij) aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
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Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond
Voer per dag
1 tot 5 kg 70 - 130 gram
4 tot 10 kg 130 - 180 gram
10 tot 25 kg
180 - 310 gram
25 tot 35 kg
310 - 390 gram
35 tot 45 kg
390 - 470 gram
45 tot 60 kg
470 - 590 gram
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EcoVit Adult Adult Sensitive Tolerant

4 kg

€ 28,-

10 kg

€ 56,-

Korte omschrijving
EcoVit Adult Sensitive Tolerant is een
uitgebalanceerde complete hondenbrok
voor volwassen honden van alle rassen
met Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten als
eiwitbron. Gehydrolyseerde eiwitten zijn in kleine stukjes geknipte eiwitten,
waardoor ze hun allergene eigenschappen verliezen. Gehydrolyseerde eiwitten
worden door het immuunsysteem van uw hond niet herkent, waardoor deze
minder tot geen last zal hebben van eiwitvoedingsallergie, waardoor hierdoor
veroorzaakte klachten zullen verminderen of zelfs verdwijnen. Huid en vacht
zullen er weer beter uit gaan zien.
Geschikt voor:
Honden met een voedingsallergie voor eiwitten.
EcoVit Adult Sensitive Tolerant is vrij van:
• Gluten uit tarwe, gerst, spelt, rogge en kamut
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Adult Sensitive Tolerant:
• is een brok met gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, waardoor deze eiwitten
niet door het immuunsysteem van de hond worden erkend en bij hiervoor
gevoelige honden geen allergische reactie op dierlijke eiwitten geven.
• zijn brokken voor honden met een voedingsallergie voor dierlijke eiwitten.
• zijn geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid voor gluten uit
tarwe, gerst, spelt, rogge en kamut.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
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Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult
Sensitive Tolerant aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg
45 tot 60 kg

Voer per dag
30 - 110 gram
110 - 180 gram
180 - 350 gram
350 - 430 gram
430 - 500 gram
500 - 675 gram
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Light-Senior
EcoVit Light-Senior Krokant Lam-Rijst
10 kg

€ 38,-

Korte omschrijving
EcoVit Light /Senior Krokant Lam-Rijst is een
uitgebalanceerde graanvrije en complete
hondenbrok voor honden met een overgewicht en
voor minder actieve en/of oudere honden (Senior)
van alle rassen met lam als eiwitbron.
Geschikt voor:
Volwassen honden met een overgewicht en voor
minder actieve en/of oudere honden (Senior).
EcoVit Light /Senior Krokant Lam-Rijst is vrij van:
• Gluten uit tarwe, spelt, gerst en rogge
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Light /Senior Krokant Lam-Rijst:
• zijn brokken voor alle honden met een overgewicht en voor minder
actieve en/of oudere honden (Senior).
• is geschikt voor de meeste honden met een glutenovergevoeligheid.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Light
/Senior Krokant Lam-Rijst aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
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EcoVit Light-Senior Graanvrij Kip-Aardappel

4 kg

€ 26,-

10 kg

€ 52,-

Korte omschrijving
EcoVit Light /Senior Graanvrij KipAardappel is een uitgebalanceerde
graanvrije en complete hondenbrok voor
honden met een overgewicht en voor
minder actieve en/of oudere honden
(Senior) van alle rassen met kip als eiwitbron. EcoVit Light /Senior Graanvrij
Kip-Aardappel is een glutenvrije brok, geschikt voor honden met een
glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Volwassen honden met een overgewicht en voor minder actieve en/of oudere
honden (Senior), ook wanneer zij een glutenovergevoeligheid hebben.
EcoVit Light /Senior Graanvrij Kip-Aardappel is vrij van:
• Granen
• Gluten
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Light /Senior Graanvrij Kip-Aardappel:
• zijn brokken voor alle honden met een overgewicht en voor minder
actieve en/of oudere honden (Senior).
• is vrij van granen en daarmee vrij van gluten.
• is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Light
/Senior Graanvrij Kip-Aardappel aan uw hond.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
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de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden.
Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw hond.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Gewicht hond
1 tot 5 kg
4 tot 10 kg
10 tot 25 kg
25 tot 35 kg
35 tot 45 kg
45 tot 60 kg

Voer per dag
30 - 105 gram
105 - 180 gram
180 - 350 gram
350 - 425 gram
425 - 550 gram
550 - 675 gram

EcoVit Brokkenoverzicht Hondenbrokken

Pagina 33

Pup/Junior
EcoVit Pup/Junior Graanvrij Kip-Aardappel

4 kg

€ 25,50

10 kg

€ 51,-

Korte omschrijving
EcoVit Pup/Junior Graanvrij Kip-Aardappel is een
uitgebalanceerde graanvrije en complete
hondenbrok voor pups en jonge honden van alle
rassen met kip als eiwitbron. EcoVit Pup/Junior
Graanvrij Kip-Aardappel is een glutenvrije brok,
geschikt voor pups en jonge honden met een
glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Pups en Jonge honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met
een glutenovergevoeligheid.
EcoVit Pup/Junior Graanvrij Kip-Aardappel is vrij van:
• Granen
• Gluten
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Pup/Junior Graanvrij Kip-Aardappel:
• zijn brokken voor pups en jonge honden van alle rassen.
• kunnen vanaf de derde levensweek gevoerd worden.
• is vrij van granen en daarmee vrij van gluten.
• zijn geschikt voor pups en jonge honden met een glutenovergevoeligheid.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit
Pup/Junior Graanvrij Kip-Aardappel aan uw pup/jonghond. Omdat uw pup in de
groei is dient u regelmatig de voerhoeveelheid te verhogen. Kijk in de tabel bij
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het verwachte volwassen gewicht (het gewicht dat uw hond waarschijnlijk zal
hebben als deze volwassen is) en kijk bij de kolom van de leeftijd van uw pup.
Verdeel de hoeveelheid voer bij dieren tot 3 maanden over 4 tot 5 maaltijden
per dag. Verdeel het bij dieren tussen de 3 en 6 maanden over 3 maaltijden per
dag en vanaf 6 maanden over 2 maaltijden. Bij kleinere rassen kunt u na 8
maanden overschakelen op voer voor volwassen honden. Voor grote rassen na
12 tot 14 maanden. Grotere rassen groeien langer door dan kleinere rassen.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Het voer kan droog gevoerd worden. Voor jonge dieren is het aan te raden het
voer eerst te weken gedurende een minuut of 15. Na verloop van tijd kunt u de
hoeveelheid water verminderen en stap voor stap overgaan naar het voeren van
droge brokken.
Geef uw pup na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw pup.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Volw.gew 2 mnd
2,5 kg
63
5 kg
107
7,5 kg
148
15 kg
195
25 kg
210
35 kg
250
45 kg
275
60 kg
280

4 mnd
75
125
170
255
330
480
545
605
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EcoVit Pup/Junior Graanvrij Zalm-Aardappel

4 kg

€ 25,50

10 kg

€ 51,-

Korte omschrijving
EcoVit Pup/Junior Graanvrij Zalm-Aardappel is
een uitgebalanceerde graanvrije en complete
hondenbrok voor pups en jonge honden van alle
rassen met Zalm als eiwitbron. EcoVit
Pup/Junior Graanvrij Zalm-Aardappel is een
glutenvrije brok, geschikt voor pups en jonge
honden met een glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Pups en Jonge honden van alle rassen en
bijzonder geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid.
EcoVit Pup/Junior Graanvrij Zalm-Aardappel is vrij van:
• Granen
• Gluten
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Pup/Junior Graanvrij Zalm-Aardappel:
• zijn brokken voor pups en jonge honden van alle rassen.
• kunnen vanaf de derde levensweek gevoerd worden.
• is vrij van granen en daarmee vrij van gluten.
• zijn geschikt voor pups en jonge honden met een glutenovergevoeligheid.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• moet in principe droog gevoerd worden.
Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit
Pup/Junior Graanvrij Zalm-Aardappel aan uw pup/jonghond. Omdat uw pup in
de groei is dient u regelmatig de voerhoeveelheid te verhogen. Kijk in de tabel
bij het gewicht van uw pup en kijk bij de kolom van de leeftijd van uw pup.
Verdeel de hoeveelheid voer bij dieren tot 3 maanden over 4 tot 5 maaltijden
per dag. Verdeel het bij dieren tussen de 3 en 6 maanden over 3 maaltijden per
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dag en vanaf 6 maanden over 2 maaltijden. Bij kleinere rassen kunt u na 8
maanden overschakelen op voer voor volwassen honden. Voor grote rassen na
12 tot 14 maanden. Grotere rassen groeien langer door dan kleinere rassen.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Het voer kan droog gevoerd worden. Voor jonge dieren is het aan te raden het
voer eerst te weken gedurende een minuut of 15. Na verloop van tijd kunt u de
hoeveelheid water verminderen en stap voor stap overgaan naar het voeren van
droge brokken.
Geef uw pup na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw pup.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Volw.gew 2 mnd
1 kg
51
2 kg
86
5 kg
171
10 kg
288
20 kg
485
30 kg
40 kg

4 mnd
43
72
157
264
444
602
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EcoVit Pup/Junior Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel

4 kg

€ 25,-

10 kg

€ 50,-

Korte omschrijving
EcoVit Pup/Junior Graanvrij-Geperst KipAardappel is een uitgebalanceerde en complete
geperste hondenbrok voor pups en jonge
honden van alle rassen met kip als eiwitbron.
EcoVit Pup/Junior Graanvrij-Geperst KipAardappel is een glutenvrije brok, geschikt voor
pups en jonge honden met een
glutenovergevoeligheid.
Geschikt voor:
Pups en jong honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor pups en jonge
honden met een glutenovergevoeligheid.
EcoVit Pup/Junior Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel is vrij van:
• Granen
• Gluten
• Geur-, kleur- en smaakstoffen
• Kadavermeel
• Soja
• Chemische conserveringsmiddelen
• Chemische antioxidanten
EcoVit Pup/Junior Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel:
• is vrij van granen en daarmee gluten.
• is geschikt voor pups en jonge honden met een glutenovergevoeligheid.
• zijn geperste wafelbrokken voor pups en jonge honden.
• kunnen vanaf de derde levensweek gevoerd worden.
• is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer.
• is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende
functie.
• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.
• bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine.
• moet in principe droog gevoerd worden.
• ook zeer geschikt als extra krachtvoer voor drachtige en zogende honden.
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Voedingsadvies
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit
Pup/Junior Graanvrij-Geperst Kip-Aardappel aan uw pup/jonghond. Omdat uw
pup in de groei is dient u regelmatig de voerhoeveelheid te verhogen. Kijk in de
tabel bij het huidige gewicht van uw pup en kijk bij de kolom van de leeftijd van
uw pup.
Verdeel de hoeveelheid voer bij dieren tot 3 maanden over 4 tot 5 maaltijden
per dag. Verdeel het bij dieren tussen de 3 en 6 maanden over 3 maaltijden per
dag en vanaf 6 maanden over 2 maaltijden. Bij kleinere rassen kunt u na 8
maanden overschakelen op voer voor volwassen honden. Voor grote rassen na
12 tot 18 maanden. Grotere rassen groeien langer door dan kleinere rassen.
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is
de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd
de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar
op aan.
Het voer kan droog gevoerd worden. Voor jonge dieren is het aan te raden het
voer eerst te weken gedurende een minuut of 15. Na verloop van tijd kunt u de
hoeveelheid water verminderen en stap voor stap overgaan naar het voeren van
droge brokken.
Geef uw pup na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het
algehele gestel van uw pup.
Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken.
Voedingstabel
Huidig
.gew
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
30 kg
40 kg
50 kg
60 kg
70 kg

2 mnd
55
92
183
308
519

4 mnd
46
77
168
283
475
644

6 mnd
37
69
137
257
432
585
726

9 mnd
33
55
109
206
389
527
654
773
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12 mnd 15 mnd 18 mnd

183
327
469
581
687
788

309
418
550
650
745
885

519
613
703
789
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