
 

 

 

Biologische EKO Bullepezen (rund)   
 

De biologische bullepees is een uitstekende hondensnack om wat langer op te kluiven. 

Honden zijn meestal gek van bullepezen. Ze worden zacht door het kauwen en het houdt de 

hond dus wel even bezig.  

 

In de biologische veehouderij mogen dieren niet preventief worden behandeld met 

antibiotica, krijgen de runderen biologisch en onbespoten voer te eten en hebben de dieren 

een beter leven dan de runderen uit de reguliere veehouderij. Zo kies je een gezonde en 

verantwoorde snack voor de hond én een beter leven voor het rund. 

 

Alle ingrediënten van deze eko snacks voor de hond zijn afkomstig van biologische dieren en 

het eindproduct is ook vrij van synthetische conserveermiddelen, chemische toevoegingen, 

toevoeging van zout en geur- kleur- en smaakstoffen.  

 

Met recht een gezonde én lekkere snack voor iedere hond! 

 

*Draagt bij aan het schoonhouden van de tanden. 

 

** Houdt altijd toezicht op uw hond tijdens het kluiven. 

 

Samenstelling: 

Deze biologische hondensnack van 100% rund, is een natuurlijke, verantwoorde traktatie 

voor de hond.  

 

Inhoud: 

 10 stuks Bullepezen van ongeveer 15 cm. 

 Omdat het een natuurproduct betreft kan het formaat van de bullepezen wijzigen.   

 

Voeradvies: 

 Natuurlijke, verantwoorde snack voor tussendoor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Darfsnacks biologische EKO Bullepezen kenmerken: 

 Darfsnacks Bullepezen. 

 100% biologisch rund. 

 Geen synthethische conserveermiddelen en chemische toevoegingen. 

 Geen kleur-, geur-, -smaakstoffen. 

 Geen toegevoegd zout. 

 Granen- en glutenvrij. 

 Ideaal om te gebruiken voor honden die allergisch/overgevoelig zijn voor bepaalde 

diersoorten en granen. 

 Zeer geschikt als snack bij een eliminatiedieet. 

 

 

Informatie Darfsnacks EKO: 

 Biologische EKO snacks. 

 Van biologische herkomst. 

 Verantwoord, natuurlijk en gezond. 

 Geen synthethische conserveermiddelen en chemische toevoegingen. 

 Geen kleur-, geur-, -smaakstoffen. 

 Geen toegevoegd zout. 

 Granen- en glutenvrij. 

 Ideaal om te gebruiken voor honden die allergisch/overgevoelig zijn voor bepaalde 

diersoorten en granen. 

 Zeer geschikt als snack bij een eliminatiedieet. 

 Uitstekend in te zetten bij kieskeurige eters. 

 Diverse soorten van verschillende diersoorten op voorraad. 

 

 

  


