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Zalm, Forel, zoete Aardappel & Asperges  
(Senior & dieet) (graanvrij incl. Carnitine) 
Dit product bevat alleen natuurlijke ingrediënten. Door de hoge kwaliteit van 
ingrediënten in combinatie met een uniek ontwikkeld freshtrusion proces, heeft 
het voer geen aanvullende smaakstoffen of houdbaarheid versterkers nodig. 

ü 50% Zalm en Forel - rijk aan amino zuur, vitaminen en mineralen. 26% verse 
vis zorgt voor een natuurlijke bron van vetarme eiwitten met een natuurlijk 
lekkere smaak  

ü Geen graan en gluten - een bron van gezondheidsklachten en allergie. 
ü Glucosamine, chondroitine sulfaat & MSM – voor onderhoud van de 

gewrichten en het flexibel houden ervan 
ü Zalmolie - is toegevoegd als bron voor EPA & DHA voor versterken cognitieve 

& visuele ontwikkeling en verminderd ontstekingsgevoeligheid 
ü L-Carnitine - is toegevoegd voor gezond gewicht en flexibele spiermassa 
ü Geen chemische kleur of houdbaarheid versterkers 

 
Leverbaar in proefverpakking, 2 kg, 12 Kilogram verpakking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling: Forel en zalm 50% (inclusief 30% vers bereide Forel, 11% gedroogde zalm, 4% vers 
bereide zalm, 3% zalmolie & 2% Zalm bouillon), zoete aardappel (24%), erwten, Aardappel, Bieten 
Pulp, Erwten eiwitten, lijnzaad, aardappel eiwitten Vitamine & Mineralen, groentebouillon, asperges 
(equivalent van 7,5g per Kg product), Glucosamine (170 mg/kg), Methylsulfonymethaan (170 mg/kg), 
chondroitin sulphate (125 mg/kg), Nucleotide, FOS (92 mg/kg), MOS (23 mg/kg). 
 
Nutritionele toevoegingen: Vitamine E672/Vitamine A 15,000IU, E671/Vitamine D3 2,250 IU; Trace Elements: 
E1/Iron 160 mg, 3b201/Iodine 1.58 mg, E5/Manganese 110 mg, E6/Zinc 130 mg, E8/Selenium 0.60 mg; Amino 
acids: L-carnitine 480mg 

Welby is eigenaar van alle merkrechten. Samenstelling en productie is uitgevoerd door onze hoogwaardige partner. De 
verstrekte informatie is opgesteld onder wetgeving No 767/2009. De beschreven voedingswaarde voor proteïne, vetten, vezels, 
ashes en sappen mogen als minimum gehanteerd worden. De overige waarden zijn indicatieve berekende waarden. Hieraan 
kunnen geen rechten ontleend worden. Definitieve waarden kunnen op schriftelijk verzoek bij de producent opgevraagd worden. 
Welby & partners behouden het recht wijzigingen door te voeren om product te verbeteren, of zoals bij overmacht de 
samenstelling aan te passen. 

Samenstelling 
voedingswaarde  Waarde Units 
Proteïne  26 % 
Olie en Vet 8 % 
Vezels  4 % 
Ashes 7,9 % 
   
Sappen 8 % 
NFE 46 % 
Metaboliseerbare 
energie 

320 Kcal/100 
g 

Omega 6 1.20 % 
Omega 3 3.60 % 
Calcium 1.30 % 
Fosfor 0.90 % 

Voedingsadvies 
Gewicht  Gram per dag 
1-5 kg 25-90 
5-10 kg 90-150 
10-20 kg 150-250 
20-30 kg 250-340 
30-40 kg 340-420 
40+ 420+ 
*Bij het bepalen van de hoeveelheid moet rekening 
gehouden worden met ras, beweging en behoefte 
van de hond. De voedingswaarde van dit voer is 
hoog, dus laat de hond gedurende 2 weken wennen  


