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Jolipet Puppy with Horse
Volledig, uberpremium voeder voor puppies, samengesteld 
met universitaire onderzoekers. Maximale verteerbaarheid 
door hoogkwalitatieve ingrediënten.

Samenstelling
Jolipet Puppy with Horse bevat uitsluitend ingrediënten 
geschikt voor menselijke consumptie en geen slachtafval of 
reststromen van fruit en groenten. 

  58% paardenvlees, verkregen bij het ontvliezen van het 
paardenvlees voor menselijke consumptie. Paardenvlees 
is èèn van de gezondste vleessoorten. Het is mager, bev-
at veel ijzer en is rijk aan vitamine B.

  Licht geblancheerde rijst, wortel en erwten, voor gemak-
kelijke vertering.

  Vriesverse appel, bron van natuurlijke vitamines.

  Plantaardige oliën en vetten en zalmolie, om te voorzien 
in de ideale omega-6/-3-verhouding.

  Mineralen en vitamines, voor maximale opname in de ver-
tering, om ondermeer te voorzien in een optimale calci-
um/fosforverhouding.

Dankzij onze voortdurende samenwerking met universitaire 
onderzoekers bouwen onze recepten voort op de laatste 
wetenschappelijke onderzoeken naar voeding voor huisdieren.

Toevoegingsmiddelen per kg
Zink-Zn/Zinksulfaat,-monohydraat 40,3 mg, Ijzer-Fe/Ijzer(II)
sulfaatmonohydraat 21 mg, Mangaan-Mn/Mangaan(II)sul-
faat,monohydraat  4,9 mg, Koper-Cu/Koper(II)sulfaat,pen-
tahydraat 3,5 mg, Calciumjodaat, watervrij 0,9 mg, Se-
leen-Se/Natriumseleniet 0,1 mg, Vitamine D3 350 IU. 
Daarnaast bevatten onze recepten nog andere vitamines en 
mineralen waardoor maximaal voldaan wordt aan de behoef-
ten van uw huisdier.

Gebruiksaanwijzing 
Volledig ontdooien in de koelkast. Ontdooide voeding is 24 
uur houdbaar in de koelkast. Steeds vers drinkwater voor-
zien. Verander nooit in één keer van voeder, maar verhoog 
geleidelijk de dosis van het nieuwe voeder. Rauw vlees kan 
pathogene kiemen bevatten; nodige voorzorgen nemen. Zie 
website voor meer informatie.

Meer info: www.jolipet.com

Jolipet
Essential

FRESHFROZEN
food for pets

Analytische bestanddelen

Voedingsadvies

Deze aanbevolen dagelijkse inname (ADHV) is slechts 
een richtlijn, de behoeften van puppies kunnen variëren. 
Daarom is het raadzaam de hoeveelheid voedsel aan te 
passen, om het ideale lichaamsgewicht van uw puppy te 
handhaven.

Ge-
wicht
puppy

< 4 mnd
> 4 &

 < 7 md
> 7 & 

< 12 md

1 kg 140 (6) 110 (4) 90 (4)

2,5 kg 270 (11) 220 (9) 180 (7)

5 kg 450 (18) 370 (15) 300 (12)

10 kg 760 (30) 630 (25) 500 (20)

15 kg 1030 (41) 850 (34) 680 (27)

20 kg 1280 (51) 1060 (42) 850 (34)

30 kg 1730 (69) 1440 (58) 1150 (46)

in gram (stukjes)

G/ 100g 
voeding

G/ 100g 
ds

Vocht 68,4

Droge stof 31,6 100,0

Ruw eiwit 12,5 39,4

Ruw vet 8,1 25,5

Carbs 7,3 23,2

Ruwe celstof 1,0 3,0

As 2,8 8,8


