
Droogvoer met rendiervlees en pompoen

Rendiervlees in levensmiddelenkwaliteit
Met een unieke combinatie van medicinale planten uit water, wei en bos
Aanbevolen voor honden met allergieën

Ingrediënten:
Rendiervlees (min. 51,1%), zoete aardappel (min 24%), pompoen (min. 8,3%), 
gedroogd paardenvlees, paardenvet, mineralen, erwteneiwit, tijm, marjolein, oregano, 
peterselie, salie, tomatenpuree, aardpeerconcentraat, spinazie, vitaminen, 
wortelvlokken, braam, framboos, bosbes, zwarte bes, vlierbes, aroniabes, venkel, 
digitata, dulse, Iers mos, darmtang, zeesla, lijnzaad, rode biet, slaboon, brandnetel, 
meidoorn, gember, pepermunt, goudsbloem, gedroogde cranberry, paardenbloem, 
prebiotica MOS en FOS, yucca schidigera extract

Droogvoer met rendiervlees en pompoen

Volledig hondenvoer
Voordelen:

• Rendiervlees in levensmiddelenkwaliteit
• 51% vleesgehalte 
• Vlees van natuurlijke oorsprong
• Een unieke combinatie van medicinale planten uit water, wei en bos
• Bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen, vitaminen en mineralen
• Schaamteloos lekker
• Licht verteerbaar
• Geen granen
• Vrij van suiker, soja, bleekmiddelen, vitamine K3, geur-, kleur- of smaakversterkers 
• Geen kunstmatige conserveringsmiddelen
• Voor honden met allergieën aanbevolen

We hebben voor Polar Night droogvoer uitsluitend rendiervlees in levensmiddelenkwaliteit gebruikt, 
afkomstig van in Lapland vrij levende dieren. Onze Polar Night heeft een vleesaandeel van meer dan 
51%, waardoor het bijzonder sappig en gezond is. Het gebruikte rendiervlees bevat oa.: 

• een hoog gehalte aan mineralen en sporenelementen, 
• een hoge proteïne gehalte van ongeveer 24%,
• vitamines A, B en E,  



• een hoog seleniumgehalte, die samen met vitamine E cel beschermend werkt en preventief werkt 
voor cardiovasculaire aandoeningen.

Vlees van natuurlijke oorsprong
Het in Polar Night gebruikte rendiervlees is afkomstig uit Lapland, waar de dieren vrij in de bossen en 
op de hoger gelegen grasvlaktes leven en zich voeden met verschillende grassen, bladeren, 
korstmossen, mossen en paddenstoelen

Een unieke combinatie van medicinale planten uit water, wei en bos
Wij van Healthfood24 hebben als eersten de voedingsbehoeften van honden van vandaag met die van 
hun voorouders in verband gebracht. Naast hun belangrijkste voedsel, vlees en vis, hebben zich deze 
oer-honden ook gevoed met vruchten, kruiden en wortelen uit bos en steppe. 
In Polar Night droogvoer hebben we veel vlees met een unieke combinatie van medicinale planten uit 
bos, wei en zee, en andere gezondheidsbevorderende ingrediënten samengebracht. Het resultaat is 
een zeer gezonde voeding die tegelijkertijd beschermend en vitaliserend werkt voor lichaam en geest.

• Paardebloem, rijk aan bitterstoffen, vitaminen en mineralen. Het heeft een stimulerend effect op de 
gehele cel metabolisme, stimuleert de lever, ondersteunt hormoonproductie en wordt algemeen 
voor preventie van lever en galblaas problemen aanbevolen

• Brandnetel, versterkt o.m. de weerstand van het lichaam tegen ziektemakers
• Gember, heeft een positief effect op de energie, verhoogt de concentratie en versterkt het 

immuunsysteem.
• Goudsbloem, (geneeskrachtige plant van het jaar 2009) is ontstekingsremmend, pijnverdrijvend, 

weerstandsversterkend en bevordert de vorming van granulatieweefsel en daarmee wondheling 
• Marjolein, geneeskrachtige effecten zijn o.m. stimulatie spijsvertering, krampstillend en heeft ook 

antibacteriëel en anti-inflammatoire eigenschappen.
• Iers mos, bevat veel mineralen zoals jodium, zink, calcium, ijzer, magnesium, fosfor, mangaan, 

selenium; bèta-caroteen, pectine enz.
• Oregano, is een krachtig kruid. Het werkt oa. tegen antibiotica-resistente bacteriën en schimmels. 

Bovendien is het bloedversterkend en helpt bloedstolsels te voorkomen.
• Salie, o.m. intern stimulerend en algemeen versterkend.
• Vlierbes, o.m. versterkend effect op het immuunsysteem 
• Aroniabes, rijk aan flavonoïden, vitaminen en mineralen zoals ijzer en foliumzuur
• Digitata, een bijzonder hoog gehalte aan mineralen en sporenelementen, m.n. kalium en calcium.
• Dulse, bevat een hoog gehalte aan eiwit, ijzer en natuurlijke fluoride, vitamine B6 en B12
• Darmtang (een groenalg) is rijk aan vitaminen, mineralen zoals magnesium, calcium en eiwit
• Lijnzaad, bevat stoffen die in de darm opzwellen en zo spijsvertering ondersteunen
• Veenbes, bevat veel vitaminen, werkt antibacteriëel en beschermend voor blaasontsteking
• Paardenvet, onbewerkt en daardoor rijk aan onverzadigde vetzuren, die een positief effect op huid 

en vacht hebben
• Immutop® (aardpeer concentraat), stimuleert het immuunsysteem en bevordert een natuurlijke 

herstel van de darm
• Zeesla, een groene alg met een zeer hoog gehalte aan bèta-caroteen
• Zoete aardappel, volgens CSPI de meest voedingsstofrijkste groente
• Pompoenvlees, zit vol vitaminen en antioxidanten zodat het immuunsysteem topprestaties kan 

leveren. Veel voedingsstoffen m.n. bèta-caroteen, vitamine A, magnesium, calcium en kalium

Een belangrijke opmerking: de in Polar Night droog hondenvoer gebruikte medicinale planten uit bos, 
wei en zee zijn in een optimale hoeveelheid toegevoegd, vaak alleen in het milligrammen. Bij het 
gebruik van alle natuurlijke kruiden, geldt de regel: minder is beter!

Schaamteloos lekker van smaak
Rendiervlees heeft een lichte wildsmaak, maar lijkt ook op rundvlees. In combinatie met pompoen is 
Polar Night schaamteloos lekker geworden.

Licht verteerbaar
Onze Polar Night droogvoer is erg makkelijk te verteren, waarbij natuurlijk onze unieke combinatie van 
rendiervlees met kruiden uit bos, wei en zee bijdraagt.

Geen granen
Wie ons kent, weet dat al onze variëteiten graan-vrij zijn. Honden zijn carnivoren en daarom is ons 
programma uitsluitend opgebouwd met dierlijke eiwitten, zonder toevoeging van granen.



Wat ons voer niet bevat
Ons droogvoer bevat niet alleen geen graan, het is ook vrij van suiker, soja, geur, kleur- en 
smaakversterkers en kunstmatige conserveringsmiddelen.

Hondenvoer met rendiervlees aanbevolen voor honden met allergieën
Voedingsmiddelen die het dieet van de hond aanvullen, verhinderen voedselintoleranties. Onze Polar 
Night droogvoer is vooral geschikt voor gevoelige en allergie-gevoelige honden.

Ingrediënten:

Rendiervlees (min. 51,1%), zoete aardappel (min 24%), pompoen (min. 8,3%), gedroogd paardenvlees, 
paardenvet, mineralen, erwteneiwit, tijm, marjolein, oregano, peterselie, salie, tomatenpuree, Immutop® 
(aardpeer concentraat), spinazie, vitaminen, wortelvlokken, braam, framboos, bosbes, zwarte bes, 
vlierbes, aroniabes, venkel, digitata, dulse, Iers mos, darmtang, zeesla, lijnzaad, rode biet, slaboon, 
brandnetel, meidoorn, gember, pepermunt, goudsbloem, gedroogde cranberry, paardenbloem, mannan-
oligosaccharide (MOS prebiotica), fructo-oligosaccharide (FOS prebiotica), yucca schidigera extract

Additieven per kg: 
Vitaminen: A (als retinol acetaat) 22746 IE, D3 (als cholecalciferol) 1530 IE, E (als alfa-tocoferol acetaat) 
745 IE; Sporenelementen: calciumjodaat watervrij 1,64 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,53 mg, ijzer 
(als ijzersulfaat) 321,36 mg, koper (als kopersulfaat) 42.24 mg, koper (als koperchelaat van 
aminosäurehydrat) 52,80 mg, zink (als zinkchelaat van aminosäurehydrat) 355,73 mg, mangaan (als 
mangaansulfaat) 116,95 mg, zink (als zinksulfaat) 296,49 mg, ijzer (als ijzer-chelaat aminosäurehydrat) 
21,33 mg; Aminozuren: DL-methionine 2211 mg, L-carnitine 85 mg, 1.100 mg taurine 

Analyse:

Basiswerte

Rohprotein 24 %

Rohfett 10 %

Rohfaser 3,5 %

Rohasche 10 %

Voedingsaanbeveling:

Gewicht des Hundes Futtermenge

1 - 5 kg 30 - 100 g

5 -15 kg 100 - 230 g

15 - 25 kg 230 - 335 g

25 - 35 kg 335 - 435 g

35 - 45 kg 435 - 525 g

45 kg + 525 g +
De aangegeven hoeveelheden dienen alleen ter oriëntatie De hoeveelheid voer dient aan leeftijd, ras en 
activiteit van uw hond en de omgevingsomstandigheden (klimaat) aangepast te worden. Drachtige teven 
hebben meer voedingsstoffen nodig. Gedurende de eerste 6 weken van de dracht de hoeveelheid met 25 
% verhogen. In week 7 – 9 is de behoefte tot 75 % gestegen. Deze hoeveelheid kan dan het beste 
verdeeld worden over 2-3 maaltijden. Uw hond dient steeds over vers water te beschikken.

Brokgrootte:


