
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERIAL FOOD ENERGY PLUS is compleet gedroogd voer, versterkt met extra hoogwaardige eiwitten en 

vetten. Het is voedsel waar honden zeer energiek van worden. Het kan worden gevoerd aan alle 

hondenrassen, vooral honden die deelnemen aan verschillende soorten wedstrijden of honden met 

gewichtsproblemen. 

IMPERIAL FOOD ENERGY PLUS 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 door middel van 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 aanpassing van de darmen 

voorkomt problemen, zoals maagkrampen en darmproblemen. De uitwerpselen zijn een beetje grof en 

stevig, dat het schoonmaken van verblijven vergemakkelijkt. Zorgan ervoor dat uw hond altijd vers water 

kan drinken. 

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 
90 g 140 g 180 g 230 g 270 g 320 g 360 g 400 g 450 g 500 g 550 g 

Let op!: Bovenstaande hoeveelheden zijn richtlijnen! 

De eiwitrijke mix, aangevuld met L-

Carnitine helpt spier- en 

energiestofwisseling te verbeteren 

 

Zorgt voor hoge levering van 

energie voor honden die hard 

moeten werken of voor honden 

met gewichtsproblemen 

 

Droog en koel bewaren voor het 

behoud van alle voedingsstoffen 
 

Versterkt met een selectie van 

eiwitten en vetten voor optimale 

energie van de hond 
 

Rijk aan essentiële vetzuren 

Omega-3 en Omega-6 om de glans 

van de vacht te bevorderen 

 



 

IMPERIAL FOOD S.R.L is een Italiaans familiebedrijf, dat in de vroege jaren negentig is opgericht door 

professioneel jachthondenvoorjager Marco Spotti. Dankzij zijn vakkennis, opgebouwd door 30 jaar werk op 

het gebied van hondenvoeding bij een ander groot honden- en kattenvoermerk, wordt dit voer vandaag 

de dag als excellent product opgenomen in de hondenwereld. IMPERIAL FOOD biedt haar klanten 

voldoende keuze aan producten. Deze zijn geproduceerd op een traditionele en ambachtelijke wijze, met 

strikte kwaliteitscontrole gedurende het hele proces.  

IMPERIAL FOOD wordt op dit moment het meeste gebruikt door prominente professionals in de 

hondenwereld. Zij waarderen het voer om de volledige en evenwichtige samenstelling voor zowel dagelijks 

gebruik als wedstrijdvoer.  

IMPERIAL FOOD produceert volgens erkende ethische codes en HACCP richtlijnen. Deze Europese norm legt 

voorwaarden op voor opslag, transport en bereiding van voeding. De filosofie van het bedrijf is gericht op 

het zo zorgvuldig mogelijk selecteren van de hoogwaardige grondstoffen. Hier wordt dan ook veel 

aandacht aan besteed. Deze grondstoffen worden voornamelijk verkregen uit de humane 

voedingsindustrie. De grondstoffen zijn van Italiaanse afkomst en waar mogelijk lokaal verkregen. Ze worden 

door middel van een zorgvuldig onderzoek geselecteerd, om een compleet en volledig natuurlijk product te 

produceren. Ook is het voer volledig vrij van conserveermiddelen en Genetische Gemodificeerde 

Organismen. (GGO-vrij) 

Eiwitten

30%

Vetten

26%

Cellulose

2,5%

As

8 %

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

16000 U.I.

1600 U.I.

132

2,7

4

2,7

0,03

20

0,4

14

2,4

8

0,4

200

0,6

200

1

103

31

10

128

Vitaminen per Kg product (mg)
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Samenstelling: geëxtrudeerde 

maïs, vleesmeel, dierlijk vet, rijst, 

geëxtrudeerd lijnzaad, 

geëxtrudeerde soja, maïs gluten, 

vismeel, gehydrolyseerde eiwitten, 

soja-olie, gedroogd eipoeder, 

additieven, visolie, fructo-

oligosacchariden, gist, L-carnitine. 

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

19000 U.I.

1900 U.I.

155

3,1

4,7

3,2

0,04

24

0,5

17

3

9,5

0,5

235

0,63

235

1,1

121

36

11,5

150

Vitaminen per Kg product (mg)
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