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Type voeding :
Volledig geëxtrudeerd frettenvoer, speciaal ontworpen en geschikt voor volwassen fretten.
Presentatie :
Donkerbruin, langwerpig koekje (ongeveer 16x5x4mm), verpakt in 15kg en 2kg
papieren(15kg)/plastic(2kg) zakken.
Houdbaar gedurende 12 maanden indien opgeslaan in een koele en droge plaats.
Ingrediënten :
Vlees en dierlijke afgeleiden : kippenmeel en –lever
Granen : tarwe, rijst en maïs
Vetten & olieën : kippenvet, lecithin
Plantaardige eiwitextracten : verzadigde maïs 60
Vis en visafgeleiden : Noors vismeel (behandeld aan lage temperaturen)
Mineralen / Vitamine premix : bevat taurine
Analyse :
Eiwit : 39,0% - Vet : 18,0% (essentiële vetzuren 2,0%, incl. omega-3 uit visolie)
Vezels : 2,0% - As : 6,0% - Vochtigheid : <10%
Vitamines
Vitamine A : 25.000iu/kg – Vitamine D : 1.750iu/kg
Vitamine E : 225mg/kg + verhoogde B groep
Sporenelementen :
Koper : 15mg/kg – Selenium : 0,30mg/kg – Zink : 150mg/kg
Mangaan : 45mg/kg – IJzer : 140mg/kg
Macro mineralen :
Calcium : 1,5% - Fosfor : 1,0% - Kalium : 0,5% - Magnesium : 0,08%

Voederinstructies :
Start geleidelijk met Chudleys Ferret door het in het vorige voeder in te mengen voor een
periode van 5 à 7 dagen totdat Chudleys Ferret het vorige voeder volledig vervangt. Je kan
gerust de fretten een onbeperkte hoeveelheid voederen, bij zwaarlijvigheid kan een dieet
(gelimiteerde hoeveelheid) overwogen worden.
Vernieuw het voeder minstens om de 3 dagen. Let erop dat de dieren nooit voor een lange
periode zonder voer zitten. Het tegengaan van zwaarlijvigheid dient te gebeuren via een
dieet (gelimiteerde hoeveelheid voer per dag), nooit via het laten vasten van het dier !
Voor jonge dieren moet het voer geweekt worden en dit tot op een leeftijd van 16 weken,
alhoewel jongen reeds vanaf 4 weken leeftijd droge voeding kunnen opnemen. Jonge fretten
eten ongeveer 7% van hun lichaamsgewicht.
De hierboven aangehaalde hoeveelheden zijn enkel richtinggevend. Let er altijd op dat je het
dier hoeveelheden voedert in functie van zijn behoeftes, activiteit en eventuele dracht.
Zorg ervoor dat er altijd proper en vers drinkwater beschikbaar is.
Het is niet nodig extra vers vlees te voeder naast Chudleys Ferret voer.
Eigenschappen en voordelen van Chudleys Ferret :
- Speciaal samengesteld om tegemoet te komen aan de voedingsnoden van fretten
(carnivoor met zeer kort spijsverteringskanaal)
- Mengt gemakkelijk met warm water om alzo een smakelijk aroma en volledig maal te
bekomen voor jonge fretten
- Verhoogde vitaminegehaltes, aminozuren en sporenelementen (zoals omega-3
vetzuren), nodig voor de carnivore aard van de fret
- Nieuw en verbeterd kippenbestanddeel dat de eiwitkwaliteit garandeert
- Verhoogd vitamine E en lecithin gehalte zorgt voor verbeterde vetstabiliteit en –
opname
- Kwaliteitsgrondstoffen zoals enkel Dodson & Horrell deze al decennia lang
selecteert.
- Gemaakt volgens een vast recept dat zorgt voor een consequent voer, zoals gevraagd
door de fretteneigenaars.
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