Mother’s Pride mixen: 6 smaken in 500g
Kip-mix (bio) speciaal.
45 % bio-kippenbillen , 30 % bio-kippenvleugels
5 % runderpens, 5% bio-kippenharten ,
3 % bio-kippenlever , 2 % rundernieren ,10 % ardo
groenten en gezonde toevoegingen

Kalkoen-mix speciaal.
45 % kalkoen karkassen, 25 % kalkoenbaadervlees
5 % schapenpens , 5% kalkoenharten ,
5 % kalkoenmaag , 3% kalkoenlever, 2 % lamsnieren
10% ardo groenten en gezonde toevoegingen.

Rauwe voeding voor de hond *
- met enkel natuurlijke ingrediënten
(spiervlees, orgaanvlees, rauw gemalen botten…)

Rund-mix speciaal.
45 % konijnkarkassen , 23 % runderstoofvlees , 10 %
runderpens , 5 % runderhart , 3 % runderlever ,
2 % rundernier , 2 % runderlong , 10 % ardo groenten en
gezonde toevoegingen

- zonder chemische toevoegingen zoals
bewaarmiddelen, vitamines, mineralen…**

Konijn-mix speciaal.
80 % ganse konijnen met organen zoals hart, lever, nier,
long , 10 % schapenpens , 10 % ardo groenten en
gezonde toevoegingen
duif-mix speciaal.
80 % duif met organen , 10 % runderpens ,
10 % ardo groenten en gezonde toevoegingen
Vis-mix speciaal
60 % ganse makrelen, sardienen, ansjovis… Het is
klasse 1 vis… Verder voegen wij aan de vismix ook nog
25 % konijnkarkassen, 10 % konijn koppen en
5 % runder pens en grizzly wilde zalmolie
Eén maal per week vis is genoeg.
Ardo groenten (diepvries)
Wortel , broccoli , boerenkool , rode biet , postelein.

* niet

te gebruiken samen met droogvoer!
Voor een betere variatie in voedingsstoffen, vit, mineralen… is het
aan te raden deze mixen af te wisselen met de andere Mother’s
Pride voedingen.

* * Vitamines toevoegen is in principe niet nodig. Dit brengt enkel de voeding uit zijn balans.
Het is gezonder om de vitamines uit de natuurlijke voedingsstoffen te halen dan in een
chemische vorm toe te voegen.

Wat voegen wij dan wel toe om de
Mother’s Pride mixen GEZOND te maken…

Oliën 1%

Kiemen 0,5 %

Kokosolie (Aman Prana):

Luzerne , broccoli , venkel …..
Dit zit boordevol vitaminen en mineralen.
Ook hoog aan eiwitten en vezels.

Noten 0,5%
Hazelnoten, walnoten
Noten bevatten gezonde vetten, vitamines en
mineralen. In noten zitten ook luteïne en
reaxanthine, deze stoffen zijn zeer goed om
oogproblemen te voorkomen.

Wij voegen kokos-, perilla- , rode palm- en bernagieolie toe aan
onze voeding. Hierin zijn wij uniek!
Deze oliën zijn een grote troef voor onze voeding!

- verhoogt de weerstand
- anti-schimmel, anti-bacterieel
- beschermt de maag en darmen
- verhoogt de opname van vitamines
- zeer goed voor opgroeiende pups

Perilla-olie (Aman Prana):
- bevat 8 soorten vitamine E
- de beste plantaardige bron van omega 3
- helpt bij allerlei allergieën;
zeker in een wereld vol vervuiling…

Rode palm-olie (Aman Prana):

Rauwe bio-eieren 1%
Deze eieren worden in zijn geheel
toegevoegd en zijn een goede bron van
vetten, eiwitten, vitamines en mineralen.

Fruit 1%
(blauwbessen)
Het fruit geeft een toegevoegde waarde van
allerlei vitamines, mineralen en anti-oxidanten.
Dit helpt de gifstoffen en dergelijke uit het
lichaam van onze viervoeters te verwijderen…

- rijk aan vitamine E en caroteen vitA
- voorkomen van kankers
- bevat natuurlijke anti-oxidanten die
veroudering tegen gaan.

Bernagie-olie:
- Een hoog gehalte aan gammalinoleenzuur en
komt nauwelijks in voeding voor.
- Deze olie levert een goede bijdrage voor de
huid en helpt bij stress…

