
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERIAL FOOD 1ST CLASS is de top van onze serie hondenvoer. Het is speciaal ontworpen om de schoonheid 

van (wedstrijd)honden te bevorderen. Het is compleet gedroogd voer, evenwichtig en rijk aan Omega-3 en 

Omega-6 (visolie en lijnzaad) met 26% eiwit en 22% vet. Daarnaast is het voer voor meer dan 85% 

verteerbaar. 

IMPERIAL FOOD 1ST CLASS is een mengsel van gedroogd vlees, dierlijke vetten, eiwitten, plantaardige oliën, 

gekookte rijst en geëxtrudeerde maïs met toegevoegde vitaminen, mineralen, fructo-oligosacchariden en 

spoorelementen. Het is superpremium voerkwaliteit op basis van geselecteerde grondstoffen, verwerkt met 

extrusie koken, waarbij de bijdrage van vet, vitaminen en mineralen bij de koude verwerking toegevoegd 

worden. 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 een perfecte assimilatie voorkomt problemen, zoals maagkrampen en darmproblemen. De 

uitwerpselen zijn een beetje grof en stevig, dat het schoonmaken van verblijven vergemakkelijkt. Laat altijd 

vers water bereikbaar voor uw hond. 

Gewicht 5 Kg 10 Kg 15 Kg 20 Kg 25 Kg 30 Kg 35 Kg 40 Kg 45 Kg 50 Kg 60 Kg 

Dagelijkse  

hoeveelheid 
100 g 150 g 200 g 250 g 300 g 350 g 400 g 450 g 500 g 550 g 600 g 

 

The very  best  feedi ng for  your  champi on   

  

  

Vitamine E verhoogt 

afweersysteem en beschermd 

het lichaam tegen parasieten 

 

Rijk aan essentiële vetzuren 

Omega-3 en Omega-6 om de 

glans van de vacht te 

bevorderen 

 

Perfecte balans van 

voedingsstoffen voor volop 

energie en een goede 

gezondheid 

 
Droog en koud bewaren voor 

het behoud van alle 

voedingsstoffen 

 

De uitzonderlijke balans van 

eiwitten is goed voor het 

onderhoud van het lichaam  

en zorgt ervoor dat uw hond 

soepel kan bewegen 

 

 



Eiwitten

26%

Vetten

22%

Cellulose

2,5%

As

8,5%

Analyse

E672-Vitamine A

E671-Vitamine D3

3a700-Vitamine E-acetaat / all-rac-alfa-tocoferylacetaat 93%

Vitamine B1

Vitamine B2

3a831-Vitamine B6

Vitamine B12

Vitamine PP

Vitamine H (biotine)

Vitamine C

Vitamine K3 (menadione natriumwaterstofsulfiet)

D-Pantotheenzuur

Foliumzuur

Cholinechloride

E3-Kobaltcarbonaat

E1-Ferro carbonaat

E2-Kaliumjodide

E5-Mangaanoxide

E4-Kopersulfaatpentahydraat

E8-organische vorm van Saccharomyces cerevisiae

E6-Zinkoxide

17000 U.I.

1700 U.I.

138

2,8

4,2

2,9

0,04

21

0,42

15

2,6

8,5

0,42

210

0,56

210

1

108

32

10,5

135

Vitaminen per Kg product (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERIAL FOOD is een ambachtelijke Italiaans familiebedrijf, opgericht door dhr. Marco Spotti in de vroege 

jaren negentig. Dankzij zijn vakkennis, opgebouwd door 30 jaar werk op het gebied van honden voeding, 

wordt dit hondenvoer vandaag de dag goed opgenomen in de hondenwereld als een excellent merk. Het 

biedt producten op basis van ambachtelijke productieprocessen die gecontroleerd en gevolgd worden tot 

het eindproduct. 

IMPERIAL FOOD produceerd volgens erkende ethiek codes en HACCP richtlijnen. Een van de belangrijkste 

punten in de filosofie van het bedrijf is de aandacht voor de grondstoffen selectie, grotendeels ontplooit in 

de menselijke voeding. De grondstoffen zijn uitsluitend van Italiaanse afkomst, waar mogelijk lokaal en door 

middel van een zorgvuldig begeleid onderzoek, geselecteerd om een compleet, 

natuurlijk/conserveermiddelen/GGO-vij product te bereiken. 

 

 

IMPERIAL FOOD BENELUX B.V.  

tel:  +31 6 23447074 | e-mail: info@imperialfood.nl 

web: www.imperialfood.nl  

Samenstelling: geëxtrudeerde 

maïs, vleesmeel, dierlijk vet, rijst, 

geëxtrudeerd lijnzaad, 

geëxtrudeerde soja, maïs gluten, 

vismeel, gehydrolyseerde eiwitten, 

soja-olie, visolie, additieven, 

gedroogd heel eipoeder, fructo-

oligosacchariden, gist. 

 


