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Health Sensitive is een perfect product voor honden die gevoelig zijn.
Bijvoorbeeld doordat ze bepaalde allergieën hebben of kampen met
huidirritaties. De voordelige eigenschappen van de zeer lichtverteerbare
grondstoffen, bestaand uit rijst, aardappelen, visvlees, visolie en
sojabonen, zorgen voor een exclusief hoog absorberende en ontgiftende
werking.

S



HARING als enige bron van dierlijke eiwitten, ideaal voor
haar hoge verdraagbaarheid



AARDAPPEL wat een absorberende functie van giftigheid
bevat



OMEGA-3 EN OMEGA-6 voor het herstel, ter bevordering en
waarborging van de kwaliteit en glans van de vacht

ImperialFood gebruikt een unieke productietechniek, die het mogelijk maakt
om de voordelen van de twee meestgebruikte productietechnieken van
hondenvoer te combineren. De speciale Triple Layer Technology is het resultaat
van een technisch proces, geïntroduceerd door IMPERIALFOOD S.R.L. in
1987. Deze techniek bestaat uit twee fasen: allereerst het koken en extruderen
van de geselecteerde ingrediënten, waarna in de tweede koude fase de
eesentiële voedingselementen toegevoegd worden. Hierdoor komende goede
eigenschappen van het warme en koude proces samen.

Analythische bestanddelen:
Ruwe as
8%

Ruwe vezels
2,5%

Ruwe vetten
23%

Ruwe eiwitten
26%

Samenstelling: geëxtrudeerde maïs, geëxtrudeerde
rijst, gedroogd haring vlees, dierlijke vetten, aardappel,
sojaolie, visolie, fructooligosaccharide (FOS),
natriumchloride, biergist.

ImperialFood werkt met een continue drijfveer voor innovatie en passie, wat
de basis is van alle dagelijkse werkzaamheden binnen het bedrijf. Vanuit de
kennis, ontwikkeling en succesvolle resultaten van de SuperPremium en
Maintanance-lijn, ontstond de wens een speciale ‘Health’-lijn te ontwikkelen
die de gezondheid van honden met specifieke klachten zou verbeteren of
deze klachten zelf zou verhelpen. Uit ImperialFood’s onderzoek zijn hierdoor
de ‘Sensitive’, ‘Renal’ en ‘GastroIntestinal’ ontwikkeld, welke samen een meer
dan gewenst resultaat heeft opgeleverd.
De producten uit de Health lijn zijn samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten van hoogwaardige kwaliteit. Deze basis in combinatie met het
vormen van een compleet product met een optimale verteerbaarheid, zorgt
dat de voeding de fysieke activiteiten van de hond niet ten lasten legt. Dankzij
deze eigenschappen is het product maximaal verdraagbaar en
absorbeerbaar, waardoor het uniek is in zijn soort en bestempeld wordt als
een dierenartsenformule.

S

ImperialFood wordt op dit moment het meeste gebruikt door prominente
professionals in de hondenwereld. Zij waarderen het voer om de volledige en
evenwichtige samenstelling voor zowel dagelijks gebruik als wedstrijdvoer.
ImperialFood produceert volgens erkende ethische codes en HACCP
richtlijnen. Deze Europese norm legt voorwaarden op voor opslag, transport
en bereiding van voeding. De filosofie van het bedrijf is gericht op het zo
zorgvuldig mogelijk selecteren van de hoogwaardige grondstoffen. Hier wordt
dan ook veel aandacht aan besteed. Deze grondstoffen worden voornamelijk
verkregen uit de humane voedingsindustrie. De grondstoffen zijn van
Italiaanse afkomst en waar mogelijk lokaal verkregen. Ze worden door middel
van een zorgvuldig onderzoek geselecteerd, om een compleet en volledig
natuurlijk product te produceren. Ook is het voer volledig vrij van
conserveermiddelen en Genetische Gemodificeerde Organismen. (GGO-vrij)

Nutritionele Toevoegingsmiddelen/Kg.
Vitaminen, pro-vitaminen en subst.
met een vergelijkbaar effect: 3a672a
vitamine A 18000 I.E., 1800 I.E., 3a700
vitamine E 220 mg 3a820 vitamine B1 5,3
mg, vitamine B2 10,5 mg, 3a831 vitamine
B6 5,3 mg, vitamine B12 0,1 mg, 3a314
Niacine (vitamine D3 E671 Vitamine PP)
22 mg, 3a880 Biotine (vitamine H) 0,88
mg, 3a300 vitamine C 15 mg, 3a710
vitamine K3 ((menadione sodium
bisulfite) 2,6 mg 3a841 Calcium DPantotheenzuur 9 mg, 3a316 foliumzuur
van 0,4 mg, 3a890 Cholinechloride 220
mg.
Verbindingen van sporenelementen:
E1 ijzer (ferro carbonaat) 195 mg, 3b201
Jood (kalium jodide) 1 mg, E5 Mangaan
(mangaanoxide) 88 mg, E4 koper (koper
(II) sulfaat, pentahydraat) 33 mg, 3b812
organisch Selenium 80 mg, 3b603 zink
(zinkoxide) 88 mg, 3b607 zink chelaat
glycine hydr. 268 mg.

LET OP! De dagelijkse hoeveelheid voer is klein in volume, maar aangepast aan de behoeften van de hond en rijk aan voedingsstoffen: inachtneming van de
aanbevolen doseringen, bevordert het voer een goede spijsvertering en voorkomt narigheden, zoals maagkrampen en darmproblemen. De uitwerpselen zijn een
beetje grof en stevig, wat het schoonmaken van verblijven vergemakkelijkt. Zorg ervoor dat uw hond altijd vers water kan drinken. Voer uw hond naar behoefte en
ook met het oog. Bovenstaande is een richtlijn!
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