
Hertenvlees
met Zoete Aardappel & Moerbei

GA PRODUCTGIDS
Grain Free Assortiment

50%
TOTAAL

50% Totaal Hertenvlees
& Zalm
Rijk aan aminozuren, vitaminen  
& mineralen.  Hertenvlees en zalm  
zijn ook heerlijke bronnen van eiwit. 

Recept Claims

Volwassen Hond

Minimaal 26% Versbereid
Hertenvlees
Een verantwoord verkregen makkelijk
verteerbare eiwitbron. 

26%

GA Productcode: VGF

v4 (Int)

Waarom Hertenvlees?
Hertenvlees is eiwitrijk, qua voedingswaarde gezond en een 
goede bron van ijzer en B-vitamines waaronder B6 en B12 die 
kunnen bijdragen aan een sterk en gezond immuunsysteem. 

Waarom Moerbei?
Moerbei is rijk aan ijzer en vitamine C, een antioxidant, dat
kan helpen het immuunsysteem te ondersteunen. 

Grain Free Assortiment
Het Grain Free Assortiment bevat een selectie 
van de beste versbereide, voedzame en makkelijk
verteerbare dierlijke eiwitbronnen.

Het assortiment is samengesteld met zoete 
aardappel zodat het ook geschikt is voor honden 
met graanintolerantie / - gevoeligheid. 

GRAIN FREE

Waarom Zoete Aardappel?
Zoete aardappel bevat weinig vet, en kan ook de spijsvertering 
ten goede komen omdat het een rijke bron van voedingsvezels is. 

Versbereid Hertenvlees,
met Zoete Aardappel & Moerbei

Toegevoegd Omega 
3-supplement
Om een gezonde huid
en vacht te bevorderen.

Zoete Aardappel
Een uitstekend alternatief voor granen,
zoete aardappel bestaat uit complexe
koolhydraten en is rijk aan B-vitamines. 

Spijsverteringsgezondheid
Prebiotica MOS (Mannan-oligosacchariden) & 
FOS (Fructo-oligosacchariden) welke kunnen 
helpen de groei van gezonde darmbacteriën te 
bevorderen en te helpen bij de spijsvertering. 

Geen Toegevoegde Kunstmatige
Kleuren en Conserveringsmiddelen
Natuurlijk geconserveerd met 
rozemarijnextract. 



Belangrijk: De informatie in dit document is de interpretatie van GA Pet Food Partners Ltd van Reglement Nr. 2017/2279. Zoals met alle wetgeving kunnen alleen rechtbanken beslissen over de juiste interpretatie 
van de wet. Wij adviseren u altijd juridisch advies in te winnen bij het maken / afdrukken van nieuwe verpakkingen, folders of websites. De wettelijke parameters voor het verklaren van de Analytische Bestanddelen 
(dat wil zeggen Ruw Eiwit, Ruw Vet, Ruwe Vezels, Ruwe As) mogen voor verklaringsdoeleinden worden gebruikt, tezamen met vocht. Andere parameters zijn bedoeld als richtlijn en om extra cijfers te geven, stellen 
wij voor dat er analysewerkzaamheden worden uitgevoerd om de niveaus nauwkeuriger te bevestigen. GA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor publicatie van geen enkele wettelijke voedingsstof zonder eerst 
toestemming te hebben gekregen van GA. GA kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor voedingsstoffenbijdragen van gratis uitgifte (door de klant geleverde) grondstoffen zonder specifieke 
schriftelijke verduidelijking. Samenstellingsaanpassingen: naarmate informatie beschikbaar komt en om voortdurend te voldoen aan wettelijke analytische eisen, kunnen formuleringen aangepast moeten worden 
om rekening te houden met variatie in grondstoffen en beschikbaarheid. Er kunnen ook andere redenen zijn buiten onze directe controle (inclusief maar niet beperkt tot gevallen van overmacht) die de wijziging 
van een formulering rechtvaardigen om de geschiktheid te verbeteren. Als een formuleringswijziging een permanente wijziging wordt, werken we de formulematrixinformatie bij en geven we deze aan de koper.

VOEDINGSADDITIEVEN PER KG:

Vitaminen: Vitamine A 15.000 IE, Vitamine D3 2.000 IE, 
Vitamine E 95 IE

Spoorelementen:  Zink (Zinksulfaat Monohydraat) 50 mg, 
IJzer (IJzer(II)sulfaat Monohydraat) 50 mg, Mangaan 
(Mangaan Sulfaat Monohydraat) 35 mg, Koper (Koper(II)
sulfaat Pentahydraat) 12mg, Jodium (Watervrij 
Calciumjodaat) 1 mg

Ruw Eiwit 25%
Ruw Vet 13%
Ruwe Vezel 3%
Ruwe As 8,5%
Vocht 8%
NFE 42,5%
Metaboliseerbare Energie 364 kcal/100g
Omega 6 Vetzuren 0,8%
Omega 3 Vetzuren 2,2%
Calcium 1,6%
Fosfor 0,8%

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

GA PRODUCTGIDS
Grain Free Assortiment

SAMENSTELLING

Hertenvlees & Zalm 50% (inclusief Versbereid Hertenvlees 26%, 
Gedroogde Zalm 19%, Zalmolie 2,5% & Zalmbouillon 2,5%), Zoete 
Aardappel (27%), Aardappel, Erwten (6%), Erwteneiwit, Lijnzaad, 
Bietenpulp, Omega 3-supplement, Mineralen, Groentebouillon, 
Moerbei (0,2%), Fructooligosacchariden (FOS, 96 mg / kg), 
Mannanoligosacchariden (MOS, 24 mg / kg).

27% Zoete 
Aardappel

26% Versbereid 
Hertenvlees

Overige
Functionele 

Ingrediënten

24% Zalm

GA Productcode: VGF

BROKJESGROOTTE

• Optimale brokjesgrootte en - vorm voor volwassen honden

• Een knapperige brokstructuur.

Gewicht van
de Hond (kg)

Gram per dag (g)
Volwassen Hond

VOEDINGSGIDS*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g
145 - 240g
240 - 325g
325 - 405g

405+g

* Alle honden zijn verschillend en de richtlijnen moeten worden aangepast 
aan ras, leeftijd, temperament en activiteitsniveau van de individuele hond.
Wanneer u voedsel verandert, moet u dit geleidelijk introduceren over een 
periode van twee weken. Zorg altijd voor vers, schoon water. 14mm 

(+/- 1mm)

5mm 
(+/- 0.5mm)

VERPAKKINGSHOEVEELHEDEN

• Een selectie om te voldoen
   aan de behoeften van uw klant:

• Houdbaarheid van 18 maanden.

• Raadpleeg de Prijslijst voor meer     
   informatie of neem contact op met  
   uw Accountmanager.


