NATURAL HEALTH
GROEP 70

een product van
goed voor dieren

BASIC 5
compleet als de natuur - Holistisch.
Dog- Hondenvoer,
& Caood
Basic 5 biedt complete en uitgebalanceerde voeding voor een optimale gezondheid in elke levensfase.
Geen ander hondenvoer levert zo veel natuurlijke voeding dat uw hond het eet en er ook daadwerkelijk van
geniet!
Basic 5 is gemaakt met uitsluitend natuurlijke, gezonde ingrediënten uit de voedingsschijf van vijf.
Mede door de zorgvuldige bereidingswijze krijgt men een hondenvoer met een gezonde voedingswaarde.
Basic 5 bestaat uit licht verteerbaar voedsel uit de voedingsschijf van vijf. De gezonde mix van ingrediënten,
die je vindt in de Basic 5 producten, verzekert een evenwichtige voeding, elke maaltijd weer.
1. Vlees en Vis: Het fundament van de Basic 5 formule is magere eiwitten. Hoge kwaliteit kip en vis, voegt
meer toe aan het eten dan alleen smaak, ze biedt het eiwit en de essentiële aminozuren die nodig zijn voor
de juiste voeding van zowel honden als katten.

3. Groenten en fruit: Basic 5 bevat een overvloed aan gezonde groenten, zoals wortelen en erwten. Deze
groenten voegen anti-oxidant vitamines A en C, vezels en allerlei mineralen toe aan het voer. De appels gebruikt in Basic 5, leveren belangrijke beschermende voedingsstoffen, evenals tal van koolhydraten en vezels,
essentieel voor een goede gezondheid van uw huisdier.
4. Granen: Alle granen in Basic 5 zijn natuurlijke volle granen. Deze granen zijn belangrijke bronnen van
B-vitaminen, koolhydraten, ijzer, vezels, en selenium. De voedzame gerst en bruine en witte rijst bieden
belangrijke complexe koolhydraten die activiteiten en sport ondersteunen.

HOINDENVOEDING

2. Zuivel: Melk biedt volop voedselrijke calcium, eiwitten en vitaminen A en B. Ei biedt de hoogst opneembare eiwitbron die er is.

5. Vetten en oliën: Vetten en oliën maken het voedsel smakelijker, door het geven van een wenselijke geur
en smaak, en zijn een belangrijke voedingsbron van essentiële vetzuren zoals
Omega 3 en Omega 6.

HOLISTIC
Puppy

NH70410 Monster
NH70412 3 kg
NH70415 12,5 kg

Adult

NH70420 Monster
NH70422 3 kg
NH70425 12,5 kg
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