
Wolfsblut dierenvoeding
De wolf als voorouder van onze hond als inspiratiebron.

Onbewerkt en vol-waardig voer voor gezonde en vitale honden.
Wolfsblut is hoogwaardige voeding, gezondheid-bevorderend en -onderhoudend, afgestemd op 
wat dieren van nature nodig hebben, van onbewerkte grondstoffen en in afwisselingsrijke 
recepten! Er is gekeken naar de levensomstandigheden van mens en hond samen, zoals 
regelmatig voeren en bewegen (bewegingstekorten).

Honden zijn vleeseters en daarom is de basis van Wolfsblut hondenvoer dierlijk-
eiwit afkomstig van vrij levende dieren, zonder toevoeging van granen. Naast 
hun hoofdvoedsel, vlees en vis, hebben zich deze voorouders ook met vruchten, 
kruiden en wortels uit bos en steppe gevoed. De Natuurlijke Voedingsstoffen 
zijn van de hoogste kwaliteit, bekende herkomst, milieubewuste en bijzonder 
zorgvuldige productie. Dit is een bewuste etische keuze, om respect te tonen 
voor mens en dier.

Goede voeding betekent bijv. dat voedselintoleranties vermeden worden, maar ook vitaal en 
gezond tot op hoge leeftijd. Het succes van goede voeding is de gezondheid en vitaliteit van de 
dieren en de grote tevredenheid van de klanten.

Een aantal specifieke kenmerken van het voer:
• Vlees (vers) van vrij levende dieren in levensmiddelenkwaliteit
• Vlees als hoofdbestanddeel, meer dan 50 %
• Het wild komt uit Australië en Nieuw-Zeeland en de zeevis uit de Atlantische oceaan
• De meeste variëteiten zijn met een unieke combinatie van plantensubstanties
• Versterkt hart en bloedsomloop
• Versterkt immuunsysteem en orgaanfuncties
• Evenwichtige verhouding omega-6- & omega-3-vetzuren 
• De meeste variëteiten zijn geschikt voor honden met allergieën
• Vaak met prebiotica FOS (fructo-oligosacchariden) – stimuleert een gezonde

darmflora en vermindert pathogene bacteriën
• Vaak met prebiotica MOS (manno-oligosacchariden) - bind pathogene bacteriën zodat ze 

veilig met de ontlasting uitgescheiden kunnen worden en verhinderen daarmee dat ze aan 
de darmwand kunnen hechten

• Graan-vrij
• Geen kunstmatige conserveringsmiddelen, kleur-, lok- en smaakstoffen
• Vrij van soja- en maiseiwitten, suiker en bleekmiddelen
• Geen plantaardige oliën 
• Uitsluitend natuurlijke grondstoffen en daarom zijn dierproeven zijn niet nodig
• Geen (slacht)afvalproducten en diermeel

Meer lezen?  http://www.wolfsblut.com/infowelt.html
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