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Inleiding
De voeding van hond en kat is de basis voor hun welzijn.
In sommige gevallen is alleen het dagelijks rantsoen niet
toereikend, om aan de behoefte van het dier te voldoen.
Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag
liggen, zoals bijv. een hoge leeftijd of een hoge belasting. Voedingssupplementen kunnen m.b.v. bepaalde
voedingsstoffen de voeding van het dier optimaliseren
en de levenskwaliteit daardoor verbeteren.
Ter oriëntatie zijn onze voedingssupplementen conform
hun eigenschappen ingedeeld in de drie categorieën vital, functional en junior:
De categorie vital bevat producten, die de voedingsstofverzorging van het dier completeren en voor een uitgebalanceerde voeding zorgen.
De voedingssupplementen in de categorie functional
zijn in samenwerking met dierenartsen ontwikkeld. Het
beoogde doel is, het tegengaan van lichamelijke gebreken en problemen van het dier.
En volledig afgestemd op de specifieke behoeften van
puppy’s en kittens zijn de voedingssupplementen junior.

Belangrijk: onze producten kunnen bij klachten slechts
een ondersteunende rol spelen. Ze vervangen bij acute
problemen van het dier nimmer een bezoek aan de dierenarts.
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Multi-vitaminen

Multi-vitaminen met algen

Eigenschappen:
• bevat belangrijke vitaminen
• verhoogt de natuurlijke weerstand
• voor meer vitaliteit en levenskracht
• om tekorten tegen te gaan dan wel te compenseren
Toepassingsgebied:
• om in de vitaminebehoefte te voorzien
• bij tekorten
• voor verzwakte en lusteloze dieren
Aanbevolen dosering:
2–3 cm pasta per dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.
Samenstelling:
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, gist, dextrose

Hond
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
37,5 %
Eiwit
5,3 %
Ruwe as
1,6 %
Ruwe celstof
0,2 %
Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
50.000 IE
2.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
500 mg
60 mg
Vitamine B1
40 mg
Vitamine B2
30 mg
Vitamine B6
Vitamine C
650 mg

Kat
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
37,8 %
Eiwit
5,2 %
Ruwe as
1,4 %
Ruwe celstof
0,3 %
Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
50.000 IE
2.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
500 mg
60 mg
Vitamine B1
40 mg
Vitamine B2
30 mg
Vitamine B6
Vitamine C
650 mg
Taurine
5.000 mg

Eigenschappen:
• bevat belangrijke vitaminen en verhoogt de natuurlijke weerstand
• voor meer vitaliteit en levenskracht
• tekorten worden tegengegaan dan wel gecompenseerd
• algen hebben een positief effect op de celregeneratie,
beschermen tegen vrije radicalen en zorgen voor een
uitgebalanceerde zuur-base-huishouding
Toepassingsgebied:
• om in de behoefte aan vitaminen en mineralen te
voorzien
• bij tekorten
• bij een verstoorde zuur-base-huishouding

Art.-nr.

Samenstelling:
melk en zuivelproducten, gist, plantaardige bijproducten, vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten,
algen (2 %), dextrose
25821

4219

Inhoud

Voor

2578

100 g

Honden

Art.-nr.

4219

100 g

Katten

25821

4

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
250.000 IE
2.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
1.250 mg
200 mg
Vitamine K3
313 mg
Vitamine B1
209 mg
Vitamine B2
150 mg
Vitamine B6
396 mcg
Vitamine B12
Niacinamide
608 mg
Calcium-DPanthothenaat
355 mg

Aanbevolen dosering:
5 tabletten per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Om gezondheidsproblemen bij
katten te voorkomen, dienen
zij vanaf het begin af aan voldoende taurine via hun voeding
binnen te krijgen, daar ze dit zelf
niet aan kunnen maken. Multivitaminen voor katten bevat
5.000 mg taurine/kg.

2578

Analytische bestanddelen:
Eiwit
18,3 %
Ruwe as
6,6 %
Vetgehalte
2,9 %
Ruwe celstof
1,2 %

EAN
Inhoud

Voor

220 g

Honden

EAN

vital
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Knoflook-pellets

Knoflook-poeder

Eigenschappen:
• de natuurlijk werkzame stoffen van knoflook creëren
op de huid van het dier een voor ongedierte onaangename leefomgeving, waardoor ze liever uit de buurt
blijven
• bevordert de gezondheid van hart en bloedvaten
Toepassingsgebied:
• ter bestrijding van uitwendige parasieten en teken
• problemen met hart en bloedvaten
Aanbevolen dosering:
1–2 theelepels per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
De aanbevolen dosering mag niet worden overschreden, omdat overmatig gebruik schadelijk kan zijn
voor de gezondheid. Wij adviseren een kuur van enkele
weken.

Analytische bestanddelen:
Eiwit
22,1 %
Ruwe as
7,1 %
Vetgehalte
4,5 %
Ruwe celstof
4,6 %
Calcium
1,5 %
Fosfor
0,8 %
Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
25.000IE
1.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
125 g
30 mg
Vitamine B1
20 mg
Vitamine B2
15 mg
Vitamine B6
IJzer 		
37 mg
Koper
3,3 mg
Mangaan
43 mg
Zink 		
36 mg

Eigenschappen:
• de natuurlijk werkzame stoffen van knoflook creëren
op de huid van het dier een voor ongedierte onaangename leefomgeving, waardoor ze liever uit de buurt
blijven
• bevordert de gezondheid van hart en bloedvaten

Analytische bestanddelen:
Eiwit
59,8 %
Ruwe as
14,1 %
Vetgehalte
8,9 %
Ruwe celstof
1,0 %

Toepassingsgebied:
• ter bestrijding van uitwendige parasieten en teken
• problemen met hart en bloedvaten
Aanbevolen dosering:
2 theelepels per 5 kg lichaamsgewicht/dag.
De aanbevolen dosering mag niet worden overschreden, omdat overmatig gebruik schadelijk kan zijn
voor de gezondheid. Wij adviseren een kuur van enkele
weken.

42141

Samenstelling:
vis en bijproducten vis, vlees en dierlijke bijproducten,
knoflook (7 %)

Samenstelling:
granen, plantaardige bijproducten, knoflook (5 %),
vlees en dierlijke bijproducten, vis en bijproducten vis,
melk en zuivelproducten, oliën en vetten

De aangegeven dosering van
knoflookproducten mag niet
worden overschreden, omdat
overmatig gebruik schadelijk
kan zijn voor de gezondheid. Bij
verdenking van overdosering
dient de dierenarts te worden
geraadpleegd.

2994

Art.-nr.

Inhoud

Voor

2994

450 g

Honden

Art.-nr.

2995

3 kg

Honden

42141

6

EAN
Inhoud

Voor

150 g

Katten

EAN

vital
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Mondhygiëne

Huid & Haar

Eigenschappen:
• chlorofyl werkt effectief bij slechte adem
• bevat munt en peterselie voor een frisse adem
• algen helpen tandsteen voorkomen

Analytische bestanddelen:
Eiwit
18,4 %
Ruwe as
5,1 %
Vetgehalte
4,2 %
Ruwe celstof
1,4 %

Toepassingsgebied:
• slechte adem
• problemen met tandsteen

Eigenschappen:
• zink, biotine, biergist en kiezelzuur compenseren
voedingstekorten, die resulteren in huid- en vachtproblemen
• regenereert en kalmeert de huid
• ondersteunt de opbouw van een mooie vacht alsook
die van een gezonde huid en nagels

Analytische bestanddelen:
Eiwit
24,2 %
Ruwe as
5,5 %
Vetgehalte
3,1 %
Ruwe celstof
1,4 %
Technologische toevoegingsmiddelen / kg:
kiezelzuur
5%
Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Zink 		
100 mg
Biotine
100.000 mcg

Toepassingsgebied:
• doffe vacht en droge huid
• ter ondersteuning bij de vachtwissel

Aanbevolen dosering:
8 tabletten per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.
Samenstelling:
melk en zuivelproducten, luzerne, saccharomyces,
plantaardige bijproducten (chlorofyl 8 %), vlees en
dierlijke bijproducten, oliën en vetten, algen (2 %),
peterselie, munt

Als de slechte adem na gebruik
van het voedingssupplement
niet vermindert, dient een dierenarts te worden geraadpleegd,
omdat een aanhoudende slechte
adem op een ernstige ziekte kan
duiden.

Aanbevolen dosering voor honden:
8 tabletten per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

25822

Aanbevolen dosering voor katten:
2 theelepels per 5 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.
Samenstelling:
biergist (36,5 %), melk en zuivelproducten, plantaardige bijproducten, vlees en dierlijke bijproducten,
oliën en vetten

25823

42142

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25822

220 g

Honden

8

EAN

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25823

220 g

Honden

42142

125 g

Katten

EAN

vital
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Beauty & Celbescherming

Bot-Mineralen

Eigenschappen:
• zink, biotine en kiezelzuur ondersteunen de opbouw
van een mooie vacht
• antioxidanten beschermen de cellen tegen vrije
radicalen en remmen het verouderingsproces af
• de celregeneratie wordt gestimuleerd
• brandnetel werkt ontslakkend

Hond
Analytische bestanddelen:
Eiwit
24,6 %
Ruwe as
5,6 %
Ruwe celstof
1,7 %
Vetgehalte
1,3 %
Technologische toevoegingsmiddelen / kg:
kiezelzuur
5%
Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Zink 		
75 mg
Biotine
100.000 mcg

Toepassingsgebied:
• doffe vacht en droge huid
• ouderdomsgerelateerde problemen van de huid
• belasting van de stofwisseling

Kat
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
31,5 %
Eiwit
3,7 %
Ruwe as
1,5 %
Ruwe celstof
0,8 %

Aanbevolen dosering voor honden:
5 tabletten per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Technologische toevoegingsmiddelen /kg:
kiezelzuur
5%

Samenstelling:
melk en zuivelproducten, gist, vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, tomatenpoeder,
brandnetel (2 %)

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Zink 		
75 mg
Biotine
100.000 mcg

Aanbevolen dosering voor katten:
2–3 cm pasta per dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Eigenschappen:
• calcium en fosfor voor botopbouw en tandvorming
alsook ter versterking van de botten

Analytische bestanddelen:
Calcium
21 %
Fosfor
8%
Natrium
6%
Magnesium
1%

Toepassingsgebied:
•		preventief bij belasting van het bewegingsapparaat
• drachtige of opgroeiende dieren

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
250.000 IE
10.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
1.000 mg
50 mg
Vitamine B1
100 mg
Vitamine B2
80 mg
Vitamine B6
1.000 mcg
Vitamine B12
Vitamine C
1.000 mg
Menadionnicotinamidewaterstofsulfiet
7 mg
Niacin
1.000 mg
Calcium-DPantothenaat
500 mg
Foliumzuur
30 mg
Biotine
5.000 mcg
IJzer		
2.500 mg
Mangaan
50 mg
Zink 		
3.000 mg
Jodium
50 mg
Seleen
0,5 mg

Aanbevolen dosering:
Van dit mineralenpreparaat mogen huisdieren, vanwege het hogere gehalte aan vitamine D3 en sporenelementen ten opzichte van volledig diervoeder, dagelijks slechts hooguit 0,6 g per kg lichaamsgewicht
binnenkrijgen (max. 10 g per dag). Bij opgroeiende of
zogende dieren bedraagt dit 1,2 g per kg lichaamsgewicht (max. 20 g per dag). 1 afgestreken theelepel komt
overeen met ca. 5 g, 1 afgestreken eetlepel met ca. 10 g.
Voor een juiste en gezondheidsbevorderende dosis van
calciumhoudende preparaten is het van belang, om te
kijken, hoeveel calcium er reeds met het dagelijks voer
wordt opgenomen en hier rekening mee te houden.
Wij adviseren een kuur van enkele weken.
Samenstelling:
calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat (anorganisch),
natriumchloride, gist, magnesiumacetaat

Samenstelling:
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, tomatenpoeder, brandnetel (0,5 %)

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25824

220 g

Honden

42143

100 g

Katten
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EAN

42143
25824

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25825

800 g

Honden

EAN
25825

vital
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Kattenmout Plus

Zalmolie

Eigenschappen:
• bevordert de spijsvertering en vereenvoudigt het
uitscheiden van ingeslikte haren
• natuurlijke immunoglobulinen versterken het
immuunsysteem

Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
33,5 %
Eiwit
4,5 %
Ruwe as
1,4 %
Ruwe celstof
1,0 %

Toepassingsgebied:
• ondersteuning bij de vachtwissel
• problemen met haarballen
• problemen met de spijsvertering

BARF

Eigenschappen:
• voor gezonde huid & glanzende vacht
• rijk aan essentiële, enkel- alsook meervoudig onverzadigde vetzuren (omega 3 en 6)
• ondersteunt de stofwisseling en het groeiproces
alsook de opbouw van een mooie vacht
• draagt bij aan de regeneratie van een droge huid
• waardevolle vetzuren ondersteunen de gezondheid
van hart en bloedvaten

Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
99, 5 %

Toepassingsgebied:
• verbetering van de voedingswaarde
• doffe vacht en droge huid

Aanbevolen dosering:
2–3 cm pasta per dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Aanbevolen dosering:
1/2 theelepel per 5 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Samenstelling:
plantaardige bijproducten (mout 62 %), oliën en
vetten, dextrose, eieren en eiproducten
4221

25836
2993

Omdat de vachtwissel heel wat van het
lichaam van de kat vergt, zijn katten in
deze periode vatbaarder voor ziektes.
De ingrediënten van kattenmout plus
versterken in deze periode het immuunsysteem van de kat. Kattenmout plus
is daarom ook zeer geschikt voor met
name oudere katten.

Art.-nr.
4221

12

Inhoud

Voor

100 g

Katten

EAN

Oliën leveren essentiële vetzuren en
zijn van belang tijdens het stofwisselingsproces van voedingsstoffen,
vooral de vetoplosbare vitamines A,D,E
en K. Om die reden zijn zij de ideale
aanvulling op het dagelijks rantsoen,
vooral bij BARF voeding.

Art.-nr.

Inhoud

2993

250 ml

25836

500 ml

Voor

EAN

Honden
& Katten
Honden
& Katten

vital
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Dorschlevertraan

Premium Olie

BARF

Eigenschappen:
• voor gezonde huid & glanzende vacht
• rijk aan essentiële vetzuren, enkel- alsook meervoudig
onverzadigde vetzuren (omega 3 en 6)
• ondersteunt de stofwisseling en het groeiproces
alsook de opbouw van een mooie vacht
• draagt bij aan de regeneratie van een droge huid
• waardevolle vetzuren ondersteunen de gezondheid
van hart en bloedvaten

Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
99,9 %
Eiwit
0,1 %

BARF

Eigenschappen:
• rijk aan hoogwaardige koudgeperste oliën met een
uitgebalanceerde verhouding van omega 3 en omega
6 vetzuren
• ondersteunt de stofwisseling en het groeiproces
alsook de opbouw van een mooie vacht
• draagt bij aan de regeneratie van een droge huid
• waardevolle vetzuren ondersteunen de gezondheid
van hart en bloedvaten

Toepassingsgebied:
• verbetering van de voedingswaarde
• doffe vacht en droge huid

Toepassingsgebied:
• verbetering van de voedingswaarde
• doffe vacht en droge huid

Aanbevolen dosering:
1/2 theelepel per 5 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Aanbevolen dosering:
1/2 theelepel per 5 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Samenstelling:
levertraan (75 %), distelolie (25 %)

Samenstelling:
raapzaadolie, zonnebloemolie, zalmolie, druivenpitolie
(5 %), walnootolie (5 %), teunisbloemolie (2 %)

2998
Oliën zijn zeer lichtgevoelig. Vandaar
dat onze oliën in donkere, lichtondoorlaatbare flessen worden afgevuld. Ze
dienen, ter behoud van de kwaliteit,
altijd goed afgesloten op een donkere
en koele plek te worden bewaard.

Art.-nr.

Inhoud

2997

250 ml

2998

500 ml
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Voor
Honden
& Katten
Honden
& Katten

EAN

Met behulp van linolzuur en linoleenzuur kan het lichaam zelf alle benodigde vetzuren aanmaken.

2997

Art.-nr.

Inhoud

25837

250 ml

25838

500 ml

Voor

Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
100 %
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren 43,3 %
Linolzuur
34,8 %
Linoleenzuur
7,0 %

25838
25837

EAN

Honden
& Katten
Honden
& Katten

vital
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Gewricht & Mobiliteit

Senior Plus

Eigenschappen:
• glucosamine houdt de gewrichten soepel, verbetert
de mobiliteit, beschermt het kraakbeen en heeft een
positief effect op het herstel ervan
• chondroïtine werkt ontstekingsremmend

Hond
Analytische bestanddelen:
Eiwit
55 %
Ruwe as
21,8 %
Vetgehalte
5,5 %
Ruwe celstof
2,5 %

Eigenschappen:
• gember werkt ontstekingsremmend en pijnstillend
• organische zwavelverbinding (MSM) gaat ouderdomsgerelateerde klachten tegen
• mariadistel ondersteunt de lever

Hond
Analytische bestanddelen:
Eiwit
43,2 %
Ruwe as
4,0 %
Vetgehalte
2,2 %
Ruwe celstof
2,0 %

Toepassingsgebied:
• preventief bij belasting van het bewegingsapparaat
• voor oudere of minder valide dieren

Kat
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
35,4 %
Eiwit
4,0 %
Ruwe as
2,2 %
Ruwe celstof
0,7 %

Toepassingsgebied:
• bij ouderdomsgerelateerde klachten zoals bijv. artrose
• bij problemen met de lever of ter ondersteuning van de
lever tijdens de toediening van geneesmiddelen

Kat
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
30,1 %
Eiwit
3,5 %
Ruwe as
1,8 %
Ruwe celstof
0,9 %

Aanbevolen dosering voor honden:
2 theelepels per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.
Samenstelling:
vis en bijproducten vis, week- en schaaldieren, algen,
calciumcarbonaat, dicalciumfosfaat, luzerne, glucosamine (2 %), chondroïtinesulfaat (2 %)
Aanbevolen dosering voor katten:
2–3 cm pasta per dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine E
300 mg

Een kat laat maar zelden zien, dat hij
bijv. pijn aan het bewegingsapparaat
heeft. Houd daarom goed in de gaten,
of hij zijn gehele lichaam poetst of bepaalde plekken overslaat en of hij nog
steeds in staat is, om zijn hoger
gelegen rustplaatsen te bereiken.

Samenstelling:
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, glucosamine (2 %), chondroïtinesulfaat (2 %)

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25826

220 g

Honden

42144

100 g

Katten
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Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine E
300 mg

Aanbevolen dosering voor honden:
2 theelepels per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.
Samenstelling:
gist, vlees en dierlijke bijproducten, MSM (10 %), mariadistel (5 %), gember
Aanbevolen dosering voor katten:
2–3 cm pasta per dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.

Chronische toediening van
geneesmiddelen (bijv. pijnstillers)
kan schadelijk zijn voor de lever.
Mariadistel ondersteunt en beschermt de lever van uw dier.

Samenstelling:
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, methylsulfonylmethaan (MSM 5 %), mariadistel (2,5 %), gember

EAN
42144
25826

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25827

175 g

Honden

42145

100 g

Katten

EAN

42145
25827

functional
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Figuur & Stofwisseling

Nieren & Blaas

Eigenschappen:
• psylliumvezels zorgen voor verzadiging
• carnitrin verhoogt de vetverbranding
• zoethout verlaagt de bloedsuikerspiegel
Toepassingsgebied:
• ter ondersteuning bij gewichtsverlies
• bij stofwisselingsproblemen

Analytische bestanddelen:
Eiwit
22,1 %
Ruwe celstof
5,2 %
Ruwe as
3,0 %
Vetgehalte
0,6 %
Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
L-carnitine
18.000 mg

Aanbevolen dosering voor honden:
5 tabletten per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Wij adviseren een kuur van enkele weken.

Samenstelling:
luzerne, gist, vlees en dierlijke bijproducten, psylliumvezels (3 %), zoethout (2 %)
25828

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25828

175 g

Honden

18

EAN

Hond
Analytische bestanddelen:
Eiwit
25,0 %
Vetgehalte
5,8 %
Ruwe as
5,5 %
Ruwe celstof
1,2 %

Kat
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
32,1 %
Eiwit
6,0 %
Ruwe as
1,3 %
Ruwe celstof
0,4 %

Toepassingsgebied:
• bij problemen met blaas en nieren
• preventief bij oudere dieren
• bij blaasgruis

Aanbevolen dosering:
2 theelepels per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Wij adviseren een kuur van enkele weken.

Voordat de hond op dieet wordt gezet,
dient hij van top tot teen te worden
nagekeken door de dierenarts. Bovendien is het heel verstandig, om de hond
regelmatig te wegen en dit te noteren.
Het allerbelangrijkste voor het bereiken
van het ideale gewicht is echter, om
dagelijks voor voldoende beweging te
zorgen.

Eigenschappen:
• bevordert de urinestroom en zuivert de organen
• ondersteunt de functie van blaas en nieren
• de voor katten toegevoegde vitamine C maakt de
urine zuur en kan op die manier het ontstaan van
blaasgruis tegengaan

Samenstelling:
melk en zuivelproducten, gist, vlees en dierlijke bijproducten, brandnetel (5 %), cranberry (5 %), oliën en vetten, etherische oliën van kattenkruid
Aanbevolen dosering voor katten:
2–3 cm pasta per dag.
Wij adviseren een kuur van enkele weken.

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
DL-methionine 40.000 mg
Vitamine C
650 mg
Vitamine E
300 mg

Met name bij katten kan nieren & blaas
preventief worden ingezet, omdat katten
vaak zonder dat het wordt opgemerkt een
nier- en blaasaandoening hebben. Door
een hogere dosis vitamine C wordt de
urine zuur gemaakt en kan de vorming van
blaasgruis worden voorkomen.

Samenstelling:
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, pompoen
(0,5 %)

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25829

200 g

Honden

42146

100 g

Katten

EAN
42146
25829

functional
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Rust & Ontspanning

Anti-Darmparasiet

Eigenschappen:
• L-tryptofaan speelt een rol bij de productie van het
gelukshormoon serotonine
• lavendel en hop werken rustgevend
• magnesium ontspant de spieren
Toepassingsgebied:
• werkt in stresssituaties rustgevend en ontspant de
spieren
Aanbevolen dosering voor honden:
5 tabletten per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Wij adviseren, om enkele weken vóór stresssituaties,
zoals bijvoorbeeld een verhuizing of oudejaarsavond,
met de kuursgewijze preventieve toediening te starten.
Samenstelling:
melk en zuivelproducten, gist, vlees en dierlijke bijproducten, magnesiumgluconaat, cellulose, hop, lavendel
(1 %)

Hond
Analytische bestanddelen:
Eiwit
28,5 %
Ruwe as
10,6 %
Ruwe celstof
5,1 %
Vetgehalte
1,9 %
Calcium
1,67 %
Fosfor
0,51 %
Magnesium
2,5 %
Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
L-tryptofaan 49.000 mg

Kat
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
30,5 %
Eiwit
5,5 %
Ruwe as
2,2 %
Ruwe celstof
2,0 %
Magnesium
1,5 %
Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
L-tryptofaan 29.000 mg
Vitamine E
300 mg

Eigenschappen:
• tijm, walnootbladeren en zwarte komijn werken
bacteriedodend
• kokos werkt tegen rondwormen
Toepassingsgebied:
• preventief tegen wormen
• ondersteunt na een wormenkuur
Aanbevolen dosering voor honden:
2 theelepels per 10 kg lichaamsgewicht/dag.
Wij adviseren een kuur van 2 weken.
Samenstelling:
vlees en dierlijke bijproducten, kokosmeel (35 %),
zwarte komijn (7 %), walnootbladeren (7 %), tijm (7 %)

Voor

25831

220 g

Honden

42147

100 g

Katten
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Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine E
300 mg

Aanbevolen dosering voor katten:
2–3 cm pasta per dag.
Wij adviseren een kuur van 2 weken.

Anti-darmparasiet is geen vervanging voor het
regelmatig ontwormen van het dier. Er dient
dus ondanks het gebruik van anti-darmparasiet
een aantal keren per jaar te worden ontwormd.
Bovendien kan een onderzoek van de ontlasting
er uitsluitsel over geven, of het dier besmet is
met parasieten.

Samenstelling:
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, hop, magnesiumgluconaat, cellulose, lavendel (1 %)

Inhoud

Kat
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
36,5 %
Eiwit
3,2 %
Ruwe as
1,3 %
Ruwe celstof
0,3 %

Samenstelling:
plantaardige bijproducten, kokosvet (36,5 %)

Aanbevolen dosering voor katten:
2–3 cm pasta per dag.
Wij adviseren, om enkele weken vóór stresssituaties,
zoals bijvoorbeeld een verhuizing of oudejaarsavond,
met de kuursgewijze preventieve toediening te starten.

Art.-nr.

Hond
Analytische bestanddelen:
Eiwit
31,5 %
Ruwe as
2,3 %
Vetgehalte
9,1 %
Ruwe celstof
4,0 %

EAN

42147
25831

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25832

150 g

Honden

42148

100 g

Katten

EAN

42148
25832

functional

21

Multi-vitaminen

Melkvervanger

Eigenschappen:
• bevat belangrijke vitaminen
• verhoogt de natuurlijke weerstand
• voor meer vitaliteit en levenskracht
• tekorten worden tegengegaan dan wel gecompenseerd
Toepassingsgebied:
• voor puppy’s en kittens
• om in de vitaminebehoefte te voorzien
• bij tekorten
• voor verzwakte en lusteloze dieren

Hond
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
26,8 %
Eiwit
6,0 %
Ruwe as
2,0 %
Ruwe celstof
0,6 %

Eigenschappen:
• voedzame vervanging van moedermelk
• bevat talrijke gezonde voedingsstoffen, zoals bijv.
eiwitten, koolhydraten, vitaminen en mineralen

Hond
Analytische bestanddelen:
Eiwit
28,8 %
Vetgehalte
18,9 %
Ruwe as
5,7 %
Ruwe celstof
0,9 %

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
25.000 IE
1.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
600 mg
30 mg
Vitamine B1
20 mg
Vitamine B2
15 mg
Vitamine B6
Vitamine C
650 mg

Toepassingsgebied:
• voor puppy’s en kittens
• als het moederdier bijv. door ziekte niet in staat is, om
voor de jongen te zorgen

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
50.000 IE
2.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
200 mg
60 mg
Vitamine B1
20 mg
Vitamine B2
30 mg
Vitamine B6
Vitamine C
120 mg

Kat
Analytische bestanddelen:
Vetgehalte
26,8 %
Eiwit
6,0 %
Ruwe as
2,0 %
Ruwe celstof
0,6 %

Aanbevolen dosering:
2-3 cm pasta per dag.
Geschikt voor langdurig gebruik.
Samenstelling:
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, gist, melk
en zuivelproducten, dextrose

Samenstelling:
melk en zuivelproducten, plantaardige bijproducten,
oliën en vetten, dextrose, dicalciumfosfaat

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
50.000 IE
2.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
200 mg
60 mg
Vitamine B1
20 mg
Vitamine B2
30 mg
Vitamine B6
Vitamine C
120 mg
Taurine
3.000 mg

Nutritionele toevoegingsmiddelen / kg:
Vitamine A
25.000 IE
1.000 IE
Vitamine D3
Vitamine E
600 mg
30 mg
Vitamine B1
20 mg
Vitamine B2
15 mg
Vitamine B6
Vitamine C
650 mg
Taurine
3.000 mg

Om gezondheidsproblemen bij
katten te voorkomen, dienen
zij vanaf het begin af aan voldoende taurine via hun voeding
binnen te krijgen, daar ze dit
zelf niet aan kunnen maken.
Multi-vitaminen voor kittens
bevat 3.000 mg taurine/kg.

25833
42149

Art.-nr.

Inhoud

Voor

25834

100 g

Puppy‘s

25835

240 g

4223

100 g

Onze zoogflessen-set (#24210)
is uitermate geschikt om een
melk vervangend product in te
verstrekken.

EAN
4223

Art.-nr.

Inhoud

Voor

Puppy‘s

25833

250 g

Puppy‘s

Kittens

42149

250 g

Kittens

25835
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Kat
Analytische bestanddelen:
Eiwit
28,8 %
Vetgehalte
18,9 %
Ruwe as
5,7 %
Ruwe celstof
0,9 %

EAN

25834

junior
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