
 

 

Wolfsblut brok Wild Pacific – 6 soorten Vis  

* Voor de hond 

 

Samenstelling: 
Zalm (35%), aardappelen (12%), gedroogde zalm (6,6%), gedroogde haring (6,6%), 

gedroogde makreel (6,6%), zalmolie, aardappelzetmeel, forel, tomatenpuree, gedroogde 

garnalen, gedroogde schelvis, vis lever, tijm, marjolein, peterselie, salie, kelp, dulse, Iers 

mos, zeewier, zeesla, duindoorn, aardperen, dille, veenbessen, appels, mariadistel, 

meidoorn, ginseng, spirulina, brandnetel, lecithine, anijs, fenegriek, yucca, probiotica (FOS - 

Fructooligosaccaride en MOS Mannanoligosaccaride). 
 

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 50 – 90 gram 

5 – 15 kg 90 – 210 gram 

15 – 25 kg 210 – 300 gram 

25 – 35 kg 300 – 390 gram 

35 – 50 kg 390 – 500 gram 

50 – 70 kg 500 - 620 gram 

  

* De hond moet altijd toegang hebben tot vers drinkwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruw eiwit 28% 

Ruw vet 17% 

Ruw celstof 3% 

Ruw as 10% 

Vocht 9% 

Bruikbare energie 3.615 kcal/kg 



 

 

 

Wolfsblut Wild Pacific kenmerken: 

 Brok met 6 soorten vis en vele kruiden. 
 Vis uit duurzame visserij als belangrijkste ingrediënt. 
 Zeevis bevat een hoog gehalte aan omega-3 vetzuren, ijzer, magnesium, kalium en is rijk 

aan vitamine B6 en eiwitten.   
 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. 

 

 

 

 


