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Jolipet Adult Dog with Chicken
Volledig, uberpremium voeder voor volwassen honden, op 
basis van één enkele eiwitbron, samengesteld in samen-
werking met universitaire onderzoekers. Maximale verteer-
baarheid door hoogkwalitatieve ingrediënten.

Samenstelling
Jolipet Adult Dog with Chicken bevat uitsluitend ingrediën-
ten geschikt voor menselijke consumptie en geen slachtaf-
val of reststromen van fruit en groenten. 

  56% kip, dat wordt verkregen op dezelfde manier als kip 
dat wordt gebruikt voor menselijke consumptie. In onze 
gerechten worden geen kippenkarkassen verwerkt, een 
vaak voorkomende, goedkope maar onveilige bron van ei-
wit en kalk.

  Licht geblancheerde rijst, wortel en spinazie, voor gemak-
kelijke vertering.

  Vriesverse appel, bron van natuurlijke vitamines.

  Plantaardige oliën en vetten, om te voorzien in de ideale 
omega-6/-3-verhouding.

  Mineralen en vitamines, voor maximale opname in de ver-
tering, om ondermeer te voorzien in optimale calcium / 
fosfor verhouding.

Dankzij onze voortdurende samenwerking met universitaire on-
derzoekers bouwen onze recepten voort op de laatste weten-
schappelijke onderzoeken naar voeding voor huisdieren.

Toevoegingsmiddelen per kg
Zink-Zn/Zinksulfaat,-monohydraat 24,5 mg, Ijzer-Fe/Ijzer(II)
sulfaatmonohydraat 12,8 mg, Mangaan-Mn/Mangaan(II)sul-
faat,monohydraat  3 mg, Koper-Cu/Koper(II)sulfaat,penta-
hydraat 2,1 mg, Calciumjodaat, watervrij 0,5 mg, Seleen-Se/
Natriumseleniet 0,1 mg, Vitamine D3 213 IU. Daarnaast 
bevatten onze recepten nog andere vitamines en mineralen 
waardoor maximaal voldaan wordt aan de behoeften van uw 
huisdier.

Gebruiksaanwijzing 
Volledig ontdooien in de koelkast. Eens ontdooid, max. 24 
uur houdbaar in koelkast. Steeds vers drinkwater voorzien. 
Verander nooit in één keer van voeder, maar verhoog ge-
leidelijk de dosis van het nieuwe voeder. Rauw vlees kan 
pathogene kiemen bevatten; nodige voorzorgen nemen. Zie 
website voor meer informatie.

Meer info: www.jolipet.com
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Analytische bestanddelen

Voedingsadvies

Gewicht 
Volwassen
Hond

Gram Stukjes

1 kg 60 2

2,5 kg 120 5

5 kg 200 8

10 kg 340 14

15 kg 470 19

20 kg 580 23

30 kg 780 31

50 kg 1.150 46

Deze aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADHV) 
is slechts een richtlijn, de behoeften van volwassen 
honden kunnen variëren. Daarom is het raadzaam de 
hoeveelheid voedsel aan te passen, om het ideale 
lichaamsgewicht van uw hond te handhaven

G/ 100g 
voeding

G/ 100g 
ds

Vocht 71,9

Droge stof 28,1 100,0

Ruw eiwit 9,1 32,3

Ruw vet 9,0 32,1

Carbs 8,1 28,7

Ruwe celstof 0,7 2,6

As 1,2 4,4


