
> SPORTING LIFE TRAIL 4300
 Sporting Life Trail 4300 bevat een evenwichtig gehalte 

aan koolhydraten (28%) en vetzuren (21%). Koolhydraten 
bezorgen een hoeveelheid energie die snel kan worden 
gebruikt aan het begin van de inspanning terwijl de 
vetzuren geleidelijk worden gebruikt tijdens de hele duur 
van de inspanning, om zo de prestaties van sport- en 
werkhonden te optimaliseren tijdens lange periodes van 
aanhoudende activiteit.

> SPORT PRESTATIE
 ‘Sport prestatie+’ is een exclusieve combinatie van voe-

dingstoffen die de goede gezondheid van de gewrichten 
ondersteunt en bijdraagt tot de gezondheid van het spijs-
verteringsstelsel (zeer hoog verteerbare eiwitten L.I.P., spe-
cifieke vezels: MOS, Psyllium). Tevens helpt het vrije radica-
len te neutraliseren (Vitamine E, Luteïne en Beta-Caroteen).

> SPIERCONDITIE
 Dankzij een hoog eiwitgehalte (28%) van Trail 4300 onder-

steunt de zuurstoftoevoer naar de spieren en draagt bij 
tot de behoud van de spiermassa.
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Voor volwassen honden  
met lange periodes van aanhoudende activiteit
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Omega-6 vetzuren (%) 3,46
Omega-3 vetzuren (%) 0,92
EPA + DHA (%) 0,41
Linolzuur (%) 3,2
Archidonzuur (%) 0,09
Overige koolhydraten (%) 32,8
Zetmeel (%) 28,3
Voedingsvezels (%) 7,1

Mineralen
Calcium (%) 1,3
Fosfor (%)  0,9
Magnesium (%) 0,11
Kalium (%) 0,7
Natrium (%) 0,4
Chloride (%) 1,04
Zink (mg/kg)  198
Mangaan (mg/kg) 67
Jodium (mg/kg) 4,7
Selenium (mg/kg) 0,25
IJzer (mg/kg) 211
Koper (mg/kg) 15

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 25.000
Vitamine E (mg/kg) 600
Vitamine C (mg/kg) 300
Vitamine D3 (IE/kg) 1.000
Vitamine B1 (mg/kg) 4,1
Vitamine B2 (mg/kg) 3,8
Pantotheenzuur (mg/kg) 38,4
Vitamine B6 (mg/kg) 35,1
Vitamine B12 (mg/kg) 0,07
Niacine (mg/kg) 14,8
Biotine (mg/kg) 3,53
Foliumzuur (mg/kg) 12,8
Choline (mg/kg) 2.500

Overige voedingsstoffen
L-carnitine (mg/kg) 160
Luteïne (mg/kg) 14
Taurine (mg/kg) 0,19
L-lysine(%) 1,35
Arginine (%) 1,41
DL-methionine (%) 0,69
Methionine Cystine (%) 1,1
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 1.000

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 4.085
NRC 85 3.913
NRC 74 4.322

Eiwit (%)  28

Vet (%)  21

Mineralen (%)  7,6

Ruwe celstof (%)  2,6

Vocht (%)  8,0

 Ingrediënten

Volledige en uitgebalanceerde voeding 

SAMENSTELLING
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, maïsmeel, 
dierlijke vetten, isolaat van plantaardige eiwitten*, 
maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plant-
aardige vezels, mineralen, bietenpulp, visolie, soja-
olie, psylliumschil en psylliumzaden (0,5%), Tagetes 
(Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van 
gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden (0,2%)), hy-
drolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), 
hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine). 
TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toe-
voegingsmiddelen: Vitamine A: 24700 IE, Vitamine 
D3: 1000 IE, Vitamine E: 600 mg, E1 (IJzer): 42 mg, 
E2 (Jodium): 4,2 mg, E4 (Koper): 13 mg, E5 (Man-
gaan): 55 mg, E6 (Zink): 164 mg, E8 (Selenium): 0,08 
mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinop-
tiloliet van sedimentaire oorsprong: 10 g - Conser-
veermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE BE-
STANDDELEN: Ruw eiwit: 28% - Ruw vet: 21% - Ruwe 
as: 7,6% - Ruwe celstof: 2,6% - Per kg: Luteïne: 14 
mg - Bèta-caroteen: 2 mg - Koolhydraten: 283 g.

GEBRUIKSAANWIJZING
Zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er 
altijd vers drinkwater beschikbaar is. Productiecode, 
registratienummer en datum van minimum houdbaar-
heid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele 
omgeving.   

*L.I.P. : eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge ver-
teerbaarheid.

 Voedingstabel

SPORTING LIFE
TRAIL 4300

Gemiddelde analyse

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de 
lichaamsconditie van uw hond en pas de hoeveel-
heid voeding daarop aan.
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