SHAWECA DOGFOOD Producten
Volledig assortiment
Variatie in de voeding is belangrijk voor uw hond
Ons advies is alle smaken onderling afwisselend te voeren.
De complete Shaweca Dogfood productlijn omvat vier
smaken die zijn samengesteld volgens de B.A.R.F. methode.
Namelijk 40-60% vleesbot, 10-15% groenten, 15% orgaan,
10-35% spiervlees (het percentage vleesbot bepaald
het percentage spiervlees).

Verkrijgbaar voor uw hond zijn de smaken:

SHAWECA DOGFOOD Konijn / Paard
SHAWECA DOGFOOD Rund / Konijn
SHAWECA DOGFOOD Rund / Konijn

SHAWECA DOGFOOD Lam / Zalm

SHAWECA DOGFOOD Rund / Zalm / Eend

Voor alle Shaweca Dogfood producten geldt:
Bevat geen kunstmatige toevoegingen, zoals
conserveringsmiddelen en geen vulmiddelen
zoals granen en rijst.

Bent u geïnteresseerd geraakt in versvleesvoeding voor uw hond en
wilt u meer informatie over onze hoogwaardige SHAWECA DOGFOOD
producten en alle aspecten van deze voedingswijze raadpleeg dan
onze website:

www.shaweca.nl
Voedingsadvies:
Tel. 078 - 6454297
GSM: 06 - 49326257
E-mail: support@shaweca.nl

Verkoopinformatie:
Tel.
078 - 6454297
GSM:
06 - 49333309
E-mail: sales@shaweca.nl

Wat is SHAWECA DOGFOOD?
Wanneer Shaweca Dogfood?
Shaweca Dogfood is een versvleesvoeding.
De hoogwaardige Shaweca Dogfood
producten bestaan uit gemalen rauw vlees,
orgaan en bot. Er zijn vier
soorten verkrijgbaar. Alle producten
worden bereid met eerste klas kwaliteit
bestanddelen volgens de regels van de
H.A.C.C.P. en onder controle van de Voedsel
en Waren Autoriteit. De producten worden
direct na de bereiding diepgevroren.

Waarom rauw?

Honden zijn van nature carnivoren. Zij hebben een
spijsvertering die gericht is op het verteren van dierlijke
eiwitten en vetten en niet om granen en droog, gekookt
vlees te eten. Door hun voeding daarop af te stemmen leven
ze prettiger en gezonder. Rauw vlees, orgaan en bot in de
juiste samenstelling en variatie biedt alles wat uw hond
nodig heeﬅ. Er zijn dan ook geen kunstmatige toevoegingen
nodig van conserveringsmiddelen, vitaminen, mineralen enz.
Goed rauw is: goed, gezond en smakelijk eten.
En, minstens zo belangrijk: een natuurlijke,
verantwoorde voeding helpt klachten voorkomen!

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u
op onze website www.shaweca.nl.

Shaweca Dogfood is ontwikkeld om uw hond hoogwaardig
versvlees te kunnen voeren tegen een betaalbare prijs. In deze
lijn vindt u vier overheerlijke smaken die uw hond ‘gebaseerd op
de B.A.R.F. methode’ een heerlijke, gezonde maaltijd bieden.
Shaweca Dogfood is overzichtelijk. De samenstelling van de vier
smaken is zodanig opgebouwd, dat het gebruikte bot, orgaan
en spiervlees van minstens vier verschillende diersoorten komt.
- Iedere smaak bevat altijd minstens twee diersoorten
- Iedere smaak heeﬅ een andere calciumbron
- Iedere smaak heeﬅ een ander diersoort m.b.t. orgaan
- Iedere smaak heeﬅ een ander diersoort van spiervlees.
Naast deze maximale afwisseling treﬅ u in de Shaweca Dogfood
uiteraard groenten en in twee smaken een vleugje boekmaag.

Op onze website www.shaweca.nl vindt u
onder ‘productinformatie’ meer informatie.
De Shaweca Dogfood producten stellen u in staat een
verantwoorde voeding van uitstekende kwaliteit voor
uw hond samen te stellen voor een schappelijke prijs!
Niet goed geschikt als eliminatiedieet
Omdat bijna alle smaken van Shaweca Dogfood minimaal
twee diersoorten bevatten, zijn de Shaweca Dogfood
producten niet goed geschikt voor honden
welke een eliminatiedieet moeten volgen.
Voor honden met een allergie raden wij
u aan onze producten uit de Haaks Barf
Dogfood lijn te gebruiken.

Hoeveel Shaweca Dogfood
heeft uw hond nodig?
Uw hond heeﬅ het ideale gewicht als je zijn/haar ribben
(net) niet kan zien, maar wel duidelijk kan voelen. Let daar
dus goed op. Uw hond heeﬅ meestal minder voedsel nodig
dan u denkt.
Ga bij het voeren uit van de volgende percentages van
het lichaamsgewicht per dag:
- volwassen honden 2-2,5% van het lichaamsgewicht
- pups 5 tot 7% van het lichaamsgewicht
Voorbeeld: uw hond weegt 20 kilo; dan is 400 tot 500gr
Shaweca Dogfood per dag ruim voldoende.
Zoals eerder genoemd is het belangrijk om vier diersoorten
te voeren in drie weken. De volgorde is niet vast; u kunt dit
naar eigen wens invullen. Ook hoeﬅ de frequentie van de
smaken niet gelijk te zijn.
De op B.A.R.F. gebaseerde voeding verzekert uw hond
van verantwoorde en lekkere voeding.

Verpakking

Shaweca Dogfood
wordt geleverd in lekvrije
kunststofdarmen voorzien van een
productlabel, waarop o.a. vermeld
soort en houdbaarheidsdatum.
De producten worden geleverd in
1000gr verpakkingen.
Shaweca Dogfood is makkelijk
doseerbaar en blijﬅ vers en goed
in de vriezer bij -18 OC tot één
jaar na de productiedatum.

