
 

 

Wolfsblut brok African Dog – Wildgevogelte   

(Small)  

* Voor de kleine hond 
 

Samenstelling: 
Wildgevogelte vlees (27%) (patrijs, wilde duif, wilde eend), gedroogd struisvogelvlees (23%), 

zoete aardappelen (17%), struisvogel olie, pompoen, pastinaak, kikkererwten, aardappeleiwit, 

venkel, Immutop® (aardpeer concentraat), lijnzaad, tomaten, tijm, marjolein, oregano, 

peterselie, salie, mannan-oligosachariden, fructo-oligosacchariden, nucleotiden, bramen, 

frambozen, bosbessen, zwarte bessen, vlierbessen, appelbes, brandnetels, meidoorn, 

paardenbloem, ginseng, yucca schidigera extract. 

 

Analyse:  
 

 

Voeradvies: 
De aangegeven hoeveelheden zijn ter oriëntering. De voerhoeveelheid hangt o.a. af van de 

leeftijd, ras, levensfase en activiteit van de hond en moet hierop aangepast worden. 

 

Gewicht hond Voerhoeveelheid per dag 

1 – 5 kg 30 – 100 gram 

5 – 15 kg 100 – 220 gram 

15 – 25 kg 220 – 325 gram 

25 – 35 kg 325 – 420 gram 

35 – 45 kg 420 – 505 gram 

45+ kg 505+ gram 

  

* Drachtige teven hebben een verhoogde voederbehoefte. Tijdens de eerste 6 weken van de 

dracht mag de voerhoeveelheid met 25% verhoogd worden. In week 7-9 stijgt de behoefte 

tot nogmaals 75%. Deze voerhoeveelheden moeten over meerdere maaltijden verdeeld 

worden.  

** De hond moet altijd toegang hebben tot vers drinkwater. 

 

 

 

 

Ruw eiwit 32% 

Ruw vet 16% 

Ruw celstof 3,5% 

Ruw as 11,5% 

Vocht 8% 



 

 

 

Wolfsblut African Dog kenmerken: 
 Droogvoer met Wildgevogelte; patrijs, wilde duif, wilde eend, struisvogel.  

 Rijk aan vitamine B6 en B12. 
 Bevat een hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren omega-3 en omega-6, 

ijzer, magnesium, zink en kalium. 
 Alleen natuurlijke ingrediënten.  

 

Wolfsblut: 
Wolfblut voor de hond zijn premium, volwaardige kwaliteitbrokken.  

 
 Granenvrij en glutenvrij. 

 Hoofdbestanddeel vlees en/of vis. 

 Uitgebalanceerde gezonde, natuurlijke samenstelling en inhoudstoffen.  

 Vlees is afkomstig van diervriendelijk gehouden dieren, levensmiddelkwaliteit, zonder 

hormonen en antibiotica gebruik. 

 Geen chemische conservering, vul-, lok-, kleur-, geur-, en smaakstoffen. 

 Geen chemische anti-oxidanten.  

 Geen zonnebloemolie, canolaolie, vitamine K3, maiseiwit, soja-eiwit en 

afvalproducten.  

 Zeer geschikt voor honden met allergieën of allergie gevoelige honden.  

 Pre- en probiotische stoffen ter verbetering van de darmflora. 

 In diverse smaken en hoeveelheden verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

 


