
VOEDINGSRICHTLIJNEN 
Spuitvoeding kan lastig lijken, maar maakt u zich geen zorgen — het is niet zo moeilijk, het stimu-
leert de eetlust van uw huisdier, zodat deze binnen een paar dagen op weg naar herstel is.

Supreme’s RecoveryPlus is geschikt voor konijnen, cavia’s, chinchilla’s, degoes en andere kleine 
herbivoren die een vezelrijke, vloeibare voeding nodig hebben door gebrek aan eetlust of tijdens 
ziekte/herstel. Weeg uw huisdier en geef het één zakje RecoveryPlus per kilo lichaamsgewicht per 
dag, gemengd met 90 ml warm water. Voer met regelmatige tussenpozen gedurende de dag kleine 
porties met een voedingsspuit. RecoveryPlus bevat Vitamine C, dus het is niet nodig om cavia’s en 
degoes extra te geven.

•  25% vezels, met Timothy hooi (lange vezels) - biedt 
 een ideale bodem voor een gezonde spijsvertering
•  Probiotica – levert nuttige bacteriën om de 
 spijsvertering te stimuleren
•  Prebiotica – bevordert een gezonde darmflora
•  Hoog energiegehalte - bevordert het herstel
• Vitamine C en Echinacea - ondersteunt het 
 immuunsysteem
•  Kamille – helpt te ontspannen
•  Rijk aan natuurlijke ingrediënten – maakt het 
 lekker en stimuleert de eetlust
•  Eenvoudig in gebruik, 12 uur houdbaar in de koelkast
•  Gratis voedingsspuit in elke doos

1. Mix het zakje met 90 ml warm water en roer  
 goed door tot een gladde pasta
2. Zuig een beheersbaar gedeelte op met de spuit
3. Plaats het diertje op uw schoot met de kop van  
 uw lichaam af
4. Plaats het mondstuk van de spuit in de zijkant  
 van de bek en spuit de pasta achter in de bek,  
 steeds een klein beetje
5. Laat het diertje tussendoor slikken – stimuleer dit  
 door zachtjes over de keel te wrijven. U leert  
 vanzelf hoeveel het diertje per keer aan kan
6. Blijf doorgaan totdat er een voldoende   
 hoeveelheid is gegeten - dit kan in het begin  
 een klein beetje zijn en meer worden naarmate  
 het diertje sterker wordt

NEEM VOOR MEER HULP EN ADVIES CONTACT OP MET 
UW DIERENARTS. 
Of ga naar https://supremepetfoods.com/NL/producten/
science-selective-recovery-plus/ en bekijk onze video: Toptips 
voor spuitvoeding

INSTRUCTIES

SPUITEN
VERKRIJGBAAR

PER 10 IN EEN 

DOOSJE


