GRAIN-FREE & POTATO-FREE FORMULA
FOR ADULT DOGS OF LARGE BREEDS
-(>= 25 KG)
COMPOSITION: salmon meal (25%), turkey meal
(20%),
yellow peas (20%), chicken fat (preserved with
tapioca starch, 10%), duck meal (5%), salmon
deboned (5%), chicken liver (3%), tapioca (3%),
apples (3%), salmon oil (2%), carrots (1%), flaxseed
(1%), chickpeas (1%), hydrolyzed crustacean shells (a
source of glucosamine,
0,05%), cartilage extract (a source of chondroitin,
0,03%), brewer´s yeast (a source of mannanoligosaccharides, 0,015%), chicory root (a source of
fructo-oligosaccharides, 0,01%), yucca schidigera
(0,01%), algae (0,01%), psyllium (0,01%), thyme
(0,01%), rosemary (0,01%), oregano (0,01%),
cranberries (0,0008%), blueberries (0,0008%),
raspberries (0,0008%).

Zalm en Kalkoen
Salmon is an excellent source of highly digestible
proteins as well as omega-3 unsaturated fatty acids,
which have a positive impact on mental development,
the cardiovascular system, and metabolism (they
reduce blood sugar levels). It also positively affects the
quality and appearance of hair and skin.
Turkey is rich in digestible proteins and has high levels
of trace elements, such as zinc, and also contains
vitamins B3 and B6, which are critical for proper brain
function, good muscle tone, and healthy growth.

METABOLIZABLE ENERGY: 3 800 kcal/kg.
Omega 3: 0,62 %, Omega 6: 2,2 %..
WEIGHT: 12 kg, 1.5 kg

De grote verscheidenheid aan zorgvuldig geselecteerd vlees van wild, zoals rendier, eend, fazant, kalkoen, lam,
wild zwijn en zalm, komt overeen met de samenstelling van natuurlijke prooidieren en garandeert de
inname van belangrijke aminozuren.
Bosvruchten, groenten, wilde bessen en kruiden
zijn natuurlijke bronnen van belangrijke vitaminen, antioxidanten en andere essentiële voedingsstoffen.
De eerste vermelding van het samenleven van hond en mens dateert van ruwweg 12.000 voor Chr. Door deze
vorm van samenleven begon de voeding van de hond in samenstelling te lijken op die van de mens.
Vooral met de komst van de landbouw begon het dieet steeds meer af te wijken van de anatomische en
genetische aard van de hond.
Wij hebben Carnilove samengesteld met zorgvuldige aandacht voor de historische continuïteit van het
samenlevingsverband tussen hond en mens. De ingrediënten en hun verhouding zijn ontwikkeld
overeenkomstig het dieet van honden van voor de komst van de landbouw, maar de productie is
gebaseerd op de nieuwste processen en technologieën.

