
Premium Line

ALLEEN HET BESTE IS 

GOED GENOEG VOOR 

JOUW TROUWE VRIEND! 

JOUW TROUWE VRIEND! 



Het ontwikkelen van de beste voeding 
voor jouw (én onze) trouwe viervoeter is onze passie. 
Bij ons en met ons werken niet alleen toonaangevende 

dierenartsen en specialisten op het gebied van diervoeding, 
maar in eerste plaats liefhebbende eigenaren van een 

huisdier.  Elke dag opnieuw worden we geïnspireerd door 
onze eigen dieren. Voor hen en hun welzijn hebben we elke 

nieuwe voeding zorgvuldig gefi netuned op basis van alle 
beschikbare kennis en onze ruime ervaring op dit gebied. 

… volledige diervoeders  
van topkwaliteit voor de hond.

Onze uitgebalanceerde droogvoedingen bevatten 
de noodzakelijke voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en 

sporenelementen, en voldoen zo aan de natuurlijke 
voedingsbehoeften van een gezonde hond. 

Er is een Calibra Premium-voeding 
voor elke leeftijds- en gewichtscategorie. voor elke leeftijds- en gewichtscategorie. 

Er is een Calibra Premium-voeding 
voor elke leeftijds- en gewichtscategorie. voor elke leeftijds- en gewichtscategorie. 

Wij zijn Calibra

Calibra Premium Line...
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… volledige diervoeders  
van topkwaliteit voor de hond.

Onze uitgebalanceerde droogvoedingen bevatten 
de noodzakelijke voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en 

sporenelementen, en voldoen zo aan de natuurlijke 
voedingsbehoeften van een gezonde hond. 

Er is een Calibra Premium-voeding 
voor elke leeftijds- en gewichtscategorie. 

Calibra Premium Line...



Hoogwaardig eiwit vormt de basis voor onze voedingen. 
De Calibra Premium-voedingen hebben slechts

één eiwitbron (monoproteïne) – kip, lam, of rund.
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KIP 

bijzonder 
goed verteerbaar

LAM

voor honden met 
een gevoelige 
spijsvertering

RUND

met een 
uitstekende 

voedingswaarde 

Onze diervoedingen zijn vrij van:

Tot 90 % van het eiwitgehalte 
is van dierlijke oorsprong

Hoog vleesgehalte 

Monoproteïne – 
kip, lam, of rund

Hoogwaardige voeding 
zonder tarwe en tarwegluten

Natuurlijke voedingsstoffen

KIP 

TARWE & 
TARWEGLUTEN

Droogvoer samenstelling 
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Premium Line

Onze diervoedingen zijn vrij van:

Tot 90 % van het eiwitgehalte 
is van dierlijke oorsprong

Hoog vleesgehalte 

Monoproteïne – 
kip, lam, of rund

Hoogwaardige voeding 
zonder tarwe en tarwegluten

Natuurlijke voedingsstoffen

TARWE & 
TARWEGLUTEN

SOYA KUNSTMATIGE 
KLEURSTOFFEN 
& CONSERVEER-

MIDDELEN

GMO

GENETISCH 
GEMODIFICEERDE 

ORGANISMEN

Droogvoer samenstelling 
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Speciale bestanddelen 



Elke voeding bevat speciale bestanddelen die vooral goed 
zijn voor de hond waarvoor de voeding bedoeld is. Met zorg 
hebben we telkens drie bestanddelen geselecteerd. Welke 

dat zijn, staat aangegeven per voeding.  

Prebiotica – (fructo-oligosacchariden (FOS) en 
mannanoligosacchariden (MOS)) bevorderen een 
goede darmfl ora en ondersteunen de spijsvertering 
en het immuunsysteem. β-glucanen bevorderen en 
ondersteunen het immuunsysteem.

Premium Line

Chondroprotectiva – (chondroïtinesulfaat en 
glucosamine) zijn goed voor het behoud van 
gezond kraakbeen.

Zalmolie – is een bron van onverzadigde omega 
3-vetzuren (EPA, DHA) die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de hersenen, de fysiologische 
functie van huid en vacht ondersteunen en hun 
conditie verbeteren. 

Mojave Yucca – (Yucca schidigera) heeft 
een reinigende werking. Bevat chlorofyl, 
sporenelementen, vitaminen, saponinen en 
polyfenolen. Heeft een positief effect op de 
spijsvertering en vermindert de geur van ontlasting.

Mengsel van groenten en fruit – uitstekende 
bronnen van vitaminen en mineralen met een 
uitstekende antioxidatieve werking. Door het 
hoge vezelgehalte hebben groenten en fruit een 
positief effect op darmfl ora en spijsvertering en 
ondersteunen ze het immuunsysteem. 
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Knotswier – (Ascophyllum nodosum) is een 
bron van mineralen en bioactieve stoffen (m.n. 
antioxidanten). Het draagt bij aan de vermindering 
van tandplak, tandsteenvorming en slechte adem. 
Bij langdurig gebruik helpt het bij het afbreken/
verminderen van bestaand tandsteen en maakt 
het eenvoudige tandsteenverwijdering met een 
tandenborstel mogelijk. 

Speciale bestanddelen 



Calibra Premium Line 

Puppy & Junior
Met kip, voor puppy’s en jonge honden; 

ook geschikt voor drachtige en zogende teefjes

Prebiotica   
(MOS + FOS + β-glucanen) 
– GOED VOOR DE DARMFLORA

Speciale bestanddelen

Zalmolie  
(bron van omega 3-vetzuren) 
– GOED VOOR DE HUID 

Mengsel van groenten en fruit   
(bron van vitaminen en antioxidanten) 
– GOED VOOR DE WEERSTAND 
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Deze heerlijke 
droogvoeding levert voldoende 

energie voor de jonge hond. 
We hebben Puppy & Junior 

verrijkt met prebiotica voor een gezonde 
spijsvertering, zalmolie voor een gezonde 

vacht en een vitaminerijk mengsel van 
groenten en fruit ter ondersteuning 
van de weerstand. Elke portie bevat 

daarnaast de juiste hoeveelheid 
chondroprotectiva voor een gezonde 

groei en soepele gewrichten. 

 voor puppy’s en jonge honden; 
ook geschikt voor drachtige en zogende teefjes



Deze heerlijke 
droogvoeding levert voldoende 

energie voor de jonge hond. 
We hebben Puppy & Junior 

verrijkt met prebiotica voor een gezonde 
spijsvertering, zalmolie voor een gezonde 

vacht en een vitaminerijk mengsel van 
groenten en fruit ter ondersteuning 
van de weerstand. Elke portie bevat 

daarnaast de juiste hoeveelheid 
chondroprotectiva voor een gezonde 

groei en soepele gewrichten. 

Samenstelling: kippeneiwit 40 %, maïs, rijst 14 %, gevogeltevet 10 %, 
haver 8 %, gedroogde appelpulp 2 %, brouwersgist, gehydrolyseerde 
kippenlever 2 %, zalmolie 2 %, wortelen 1 %, erwten 1 %, gedroogde 
peterselie 0,5 %, gedroogd knotswier 0,4 % (Ascophyllum nodosum), 
glucosamine (310 mg/kg), chondroïtinesulfaat (210 mg/kg), 
mannanoligosacchariden (180 mg/kg), fructo-oligosacchariden 
(120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg), β-glucanen (50 mg/kg).
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Analytische bestanddelen: ruw eiwit 30 %, ruw vet 18 %, ruwe as 
7,2 %, ruwe celstof 2,5 %, vochtgehalte 9 %, calcium 1,6 %, fosfor 1,2 %, 
natrium 0,3 %, omega 3-vetzuren 0,35 %, omega 6-vetzuren 2,7 %, eiwit 
van dierlijke oorsprong als percentage van totaal eiwitgehalte 85 %.

Energiewaarde: 3.960 kcal/kg.

Inhoud verpakking: 

12 kg, 3 kg

DIERLIJK EIWIT 
ALS % VAN TOT. 
EIWITGEHALTE

85 %

VRIJ VAN
TARWE & 

TARWEGLUTEN

KIP



Calibra Premium Line 

Junior Large
Met kip, Voor puppy’s van grote rassen 

en jonge honden (> 30 kg)

Chondroprotectiva   
(glucosamine & chondroïtine) 
–  GOED VOOR DE GEWRICHTEN 

Zalmolie   
(bron van omega 3-vetzuren) 
– GOED VOOR DE HUID 
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Elke grote junior werkt dit 
heerlijke, voedzame maaltje 

enthousiast naar binnen. Zowel 
zijn smaakpapillen als zijn buik 
worden er blij van. Onze Junior 

Large-voeding bevat een optimale 
hoeveelheid chondroprotectiva voor 

soepele gewrichten en een gezonde groei. 
Om de vacht van de puppy heerlijk zacht 

en zijn huid gezond te houden, is deze 
voeding verrijkt met zalmolie. En met 

prebiotica wordt de spijsvertering 
en weerstand van de jonge 

viervoeter ondersteund.

Prebiotica   
(MOS + FOS + β-glucanen) 
–  GOED VOOR DE DARMFLORA

 Voor puppy’s van grote rassen 

Speciale bestanddelen



Elke grote junior werkt dit 
heerlijke, voedzame maaltje 

enthousiast naar binnen. Zowel 
zijn smaakpapillen als zijn buik 
worden er blij van. Onze Junior 

Large-voeding bevat een optimale 
hoeveelheid chondroprotectiva voor 

soepele gewrichten en een gezonde groei. 
Om de vacht van de puppy heerlijk zacht 

en zijn huid gezond te houden, is deze 
voeding verrijkt met zalmolie. En met 

prebiotica wordt de spijsvertering 
en weerstand van de jonge 

viervoeter ondersteund.

Samenstelling: kippeneiwit 36 %, maïs, haver 16 %, gevogeltevet 6 %, 
gedroogde appelpulp 3 %, brouwersgist, gehydrolyseerde kippenlever 
2 %, zalmolie 2 %, wortelen 1 %, erwten 1 %, gedroogde peterselie 0,5 %, 
gedroogd knotswier 0,4 % (Ascophyllum nodosum), glucosamine 
(280 mg/kg), chondroïtinesulfaat (180 mg/kg), mannanoligosacchariden 
(160 mg/kg), fructo-oligosacchariden  (100 mg/kg), Yucca schidigera
(100 mg/kg), β-glucanen (50 mg/kg).
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Analytische bestanddelen: ruw eiwit 26 %, ruw vet 15 %, ruwe as 
7,5 %, ruwe celstof 2,8 %, vochtgehalte 9 %, calcium 1,5 %, fosfor 1,1 %, 
natrium 0,25 %, omega 3-vetzuren 0,25 %, omega 6-vetzuren 2 %, eiwit 
van dierlijke oorsprong als percentage van totaal eiwitgehalte 80 %. 

Energiewaarde: 3.770 kcal/kg.

Inhoud verpakking: 

12 kg, 3 kg

DIERLIJK EIWIT 
ALS % VAN TOT. 
EIWITGEHALTE

80 %

VRIJ VAN
TARWE & 

TARWEGLUTEN

KIP



Calibra Premium Line 

Adult
Met kip,  voor volwassen honden 

met een gewicht tot 30 kg

Zalmolie   
(bron van omega 3-vetzuren) 
– GOED VOOR DE HUID 
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Welke hond wordt nou 
niet blij van een voerbak 

gevuld met Calibra Premium Line 
Adult? Ter ondersteuning van 

spijsvertering en weerstand hebben 
we de voeding verrijkt met prebiotica. 

De toegevoegde zalmolie zorgt voor een 
gezonde huid en glanzende vacht. 

En speciaal voor de ‘mens achter de hond’, 
hebben we Yucca schidigera-extract 

toegevoegd: dit extract heeft een positief 
effect op de spijsvertering van

 de hond en zorgt ervoor dat zijn 
ontlasting prettiger ruikt.

Yucca schidigera (ondersteunt 
een gezonde spijsvertering) 
– VERMINDERT DE GEUR 
    VAN ONTLASTING 

Prebiotica  
(MOS + FOS + β-glucanen) 
–  GOED VOOR DE DARMFLORA

Speciale bestanddelen



Welke hond wordt nou 
niet blij van een voerbak 

gevuld met Calibra Premium Line 
Adult? Ter ondersteuning van 

spijsvertering en weerstand hebben 
we de voeding verrijkt met prebiotica. 

De toegevoegde zalmolie zorgt voor een 
gezonde huid en glanzende vacht. 

En speciaal voor de ‘mens achter de hond’, 
hebben we Yucca schidigera-extract 

toegevoegd: dit extract heeft een positief 
effect op de spijsvertering van

 de hond en zorgt ervoor dat zijn 
ontlasting prettiger ruikt.

Samenstelling: kippeneiwit 35 %, maïs, haver 16 %, gevogeltevet 5 %, 
gedroogde appelpulp 3 %, brouwersgist, gehydrolyseerde kippenlever 
2 %, zalmolie 1 %, wortelen 1 %, erwten 1 %, gedroogde peterselie 0,5 %, 
gedroogd knotswier 0,4 % (Ascophyllum nodosum), glucosamine 
(260 mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/kg), mannanoligosacchariden 
(150 mg/kg), fructo-oligosacchariden  (80 mg/kg), Yucca schidigera
(80 mg/kg), β-glucanen (40 mg/kg).
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Analytische bestanddelen: ruw eiwit 24 %, ruw vet 13 %, ruwe as 6,8 %, 
ruwe celstof 2,5 %, vochtgehalte 9 %, calcium 1,4 %, fosfor 1,1 %, natrium 
0,2 %, omega 3-vetzuren 0,15 %, omega 6-vetzuren 1,6 %, eiwit van dierlijke 
oorsprong als percentage van totaal eiwitgehalte 75 %.

Energiewaarde: 3.715 kcal/kg.

Inhoud verpakking: 

12 kg, 3 kg

DIERLIJK EIWIT 
ALS % VAN TOT. 
EIWITGEHALTE

75 %

VRIJ VAN
TARWE & 

TARWEGLUTEN

KIP



Calibra Premium Line 

Adult Large
Met kip, voor volwassen honden 

van grote rassen (> 30 kg)

Chondroprotectiva   
(glucosamine & chondroïtine) 
–  GOED VOOR DE GEWRICHTEN 
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Als je zijn voerbak vult met 
deze lekkere voeding, kun je een lik 
van waardering verwachten. Deze 

uitgebalanceerde voeding op basis van 
licht verteerbaar kippeneiwit is verrijkt met 
speciale bestanddelen die essentieel zijn in 

gezonde voeding voor honden van grote rassen. 
Voor soepele gewrichten is de voeding verrijkt 

met chondroprotectiva. Yucca schidigera-extract 
ontziet de ‘mens achter de hond’ door de geur 

van ontlasting te verminderen. Knotswier 
is rijk aan mineralen, bioactieve stoffen en 

antioxidanten en is goed voor het gebit 
en tandvlees van je trouwe vriend. 

Knotswier (natuurlijke bron van 
mineralen en bioactieve 
stoffen, antioxidanten) 
– GOED VOOR HET GEBIT  

Yucca schidigera (ondersteunt een 
gezonde spijsvertering) 
– VERMINDERT DE GEUR 
    VAN ONTLASTING 

gezonde voeding voor honden van grote rassen. 

-extract -extract 

Speciale bestanddelen



Samenstelling: kippeneiwit 36 %, maïs, haver 16 %, gevogeltevet 5 %, 
gedroogde appelpulp 3 %, brouwersgist, gehydrolyseerde kippenlever 
2 %, zalmolie 1 %, wortelen 1 %, erwten 1 %, gedroogde peterselie 0,5 %, 
gedroogd knotswier 0,4 % (Ascophyllum nodosum), glucosamine 
(260 mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/kg), mannanoligosacchariden 
(150 mg/kg), fructo-oligosacchariden (80 mg/kg), 
Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glucanen (40 mg/kg).
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Analytische bestanddelen: ruw eiwit 25 %, ruw vet 14 %, ruwe as 7,1 %, 
ruwe celstof 2,6 %, vochtgehalte 9 %, calcium 1,5 %, fosfor 1,1 %, 
natrium 0,2 %, omega 3-vetzuren 0,15 %, omega 6-vetzuren 1,7 %, eiwit 
van dierlijke oorsprong als percentage van totaal eiwitgehalte 75 %.

Energiewaarde: 3.750 kcal/kg.

Inhoud verpakking: 

12 kg, 3 kg

DIERLIJK EIWIT 
ALS % VAN TOT. 
EIWITGEHALTE

75 %

VRIJ VAN
TARWE & 

TARWEGLUTEN

KIP



Calibra Premium Line 

Adult Beef
Met rund, voor volwassen honden 

van alle rassen 

Zalmolie    
(bron van omega 3-vetzuren) 
– GOED VOOR DE HUID 
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Na het eten van een voedzaam 
maaltje met hoogwaardig rundvlees 
zal je hond tevreden in zijn mandje 

neerploffen, om daar heerlijk weg te 
dromen over de avonturen die hij met zijn 

baasje gaat beleven. Deze Calibra Premium 
Line-voeding hebben we verrijkt met 

prebiotica voor een gezonde spijsvertering, 
zalmolie voor een zachte, gezonde vacht 

en Yucca schidigera ter vermindering 
van de geur van de ontlasting.  

Yucca schidigera (ondersteunt 
een gezonde spijsvertering) 
– VERMINDERT DE GEUR 
    VAN ONTLASTING 

Prebiotica  
(MOS + FOS + β-glucanen) 
– GOED VOOR DE DARMFLORA 

Speciale bestanddelen



Na het eten van een voedzaam 
maaltje met hoogwaardig rundvlees 
zal je hond tevreden in zijn mandje 

neerploffen, om daar heerlijk weg te 
dromen over de avonturen die hij met zijn 

baasje gaat beleven. Deze Calibra Premium 
Line-voeding hebben we verrijkt met 

prebiotica voor een gezonde spijsvertering, 
zalmolie voor een zachte, gezonde vacht 

en Yucca schidigera ter vermindering 
van de geur van de ontlasting.  

Samenstelling: rundereiwit 30 %, maïs, haver 22 %, gevogeltevet 6 %, 
gedroogde appelpulp 3 %, brouwersgist, gehydrolyseerde kippenlever 
2 %, zalmolie 1 %, wortelen 1 %, erwten 1 %, gedroogde peterselie 0,5 %, 
gedroogd knotswier 0,4 % (Ascophyllum nodosum), glucosamine 
(260 mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/ kg), mannanoligosacchariden 
(150 mg/kg), fructo-oligosacchariden (80 mg/kg),
Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glucanen (40 mg/kg).
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Analytische bestanddelen: ruw eiwit 26 %, ruw vet 15 %, ruwe as 
5 %, ruwe celstof 2,2 %, vochtgehalte 9 %, calcium 1,1 %, fosfor 0,8 %, 
natrium 0,2 %, omega 3-vetzuren 0,2 %, omega 6-vetzuren 1,8 %, eiwit 
van dierlijke oorsprong als percentage van totaal eiwitgehalte 75 %.

Energiewaarde: 3.865 kcal/kg.

Inhoud verpakking: 

12 kg, 3 kg

DIERLIJK EIWIT 
ALS % VAN TOT. 
EIWITGEHALTE

75 %

VRIJ VAN
TARWE & 

TARWEGLUTEN

RUND



Calibra Premium Line 

Senior & Light
Met kip, Voor oudere honden en 

honden die moeten afvallen
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Prebiotica  
(MOS + FOS + β-glucanen) 
– GOED VOOR DE DARMFLORA

Senior & Light bevat 
uitgebalanceerde hoeveelheden 

van alles wat een hond nodig heeft om 
gezond te blijven. Bij het hoofdgerecht van 
licht verteerbaar kippeneiwit serveren we 

een bijgerecht van koolhydraten verrijkt met 
speciale bestanddelen die de vitaminen, vezels, 

mineralen en antioxidanten leveren die je 
viervoeter nodig heeft. De chondroprotectiva in 

de Senior & Light-voeding ondersteunen zijn 
gewrichten en de prebiotica hebben een positief 

effect op zijn spijsvertering en weerstand. 
Daarnaast helpt knotswier – een natuurlijke 
bron van mineralen en bioactieve stoffen – 

om het tandvlees van je trouwe 
vriend gezond te houden. 

Chondroprotectiva   
(glucosamine & chondroïtine) 
–  GOED VOOR DE GEWRICHTEN 

Knotswier (natuurlijke bron 
van mineralen en bioactieve 
stoffen, antioxidanten) 
– GOED VOOR HET GEBIT 

Speciale bestanddelen
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Samenstelling: kippeneiwit 32 %, maïs, haver 20 %, gedroogde appelpulp 
4 %, lignocellulose 2 %, gevogeltevet 2 %, brouwersgist, gehydrolyseerde 
kippenlever 2 %, zalmolie 1 %, wortelen 1 %, erwten 1 %, gedroogde 
peterselie 0,5 %, gedroogd knotswier 0,4 % (Ascophyllum nodosum), 
glucosamine (260 mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/kg), 
mannanoligosacchariden (150 mg/kg), fructo-oligosacchariden 
(80 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glucanen (40 mg/kg).

Analytische bestanddelen: ruw eiwit 22 %, ruw vet 9 %, ruwe as 6,5 %, 
ruwe celstof 4 %, vochtgehalte 9 %, calcium 1,4 %, fosfor 1 %, natrium 0,2 %, 
omega 3-vetzuren 0,1 %, omega 6-vetzuren 1 %, eiwit van dierlijke 
oorsprong als percentage van totaal eiwitgehalte 70 %.

Energiewaarde: 3.440 kcal/kg.

Inhoud verpakking: 

12 kg, 3 kg

KIP
DIERLIJK EIWIT 
ALS % VAN TOT. 
EIWITGEHALTE

70 %

VRIJ VAN
TARWE & 

TARWEGLUTEN



Calibra Premium Line 

Energy
Met kip,  voor actieve volwassen 

honden en jachthonden 
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Yucca schidigera (ondersteunt 
een gezonde spijsvertering) 
– VERMINDERT DE GEUR 
    VAN ONTLASTING

Prebiotica   
(MOS + FOS + β-glucanen) 
–  GOED VOOR DE DARMFLORA

Energy is dé voeding voor 
de actiehelden onder de honden. 

Deze uitgebalanceerde calorierijke 
voeding op basis van licht verteerbaar 
kippeneiwit bevat de juiste hoeveelheid 

koolhydraten en speciale gezonde, natuurlijke 
bestanddelen die de nodige vitaminen, 

mineralen, antioxidanten en vezels leveren. 
Prebiotica ondersteunen de weerstand en de 

spijsvertering. De gewrichten van actieve honden 
blijven soepel dankzij de chondroprotectiva in de 
Energy-voeding. En voor het welzijn van de hond 

én zijn baasje hebben we Yucca schidigera
toegevoegd. Deze plant heeft een positief 

effect op de spijsvertering en 
vermindert de geur van ontlasting. 

Chondroprotectiva  
(glucosamine & chondroïtine) 
–  GOED VOOR DE GEWRICHTEN 

Speciale bestanddelen



Samenstelling: kippeneiwit 40 %, maïs, gevogeltevet 14 %, haver 14 %, 
gedroogde appelpulp 2 %, brouwersgist, gehydrolyseerde kippenlever 
2 %, zalmolie 2 %, wortelen 1 %, erwten 1 %, gedroogde peterselie 0,5 %, 
gedroogd knotswier 0,4 % (Ascophyllum nodosum), glucosamine 
(260 mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/ kg), mannanoligosacchariden 
(150 mg/kg), fructo-oligosacchariden (80 mg/kg), 
Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glucanen (40 mg/kg).
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Analytische bestanddelen: ruw eiwit 29 %, ruw vet 20 %, ruwe as 7,2 %, 
ruwe celstof 2 %, vochtgehalte 9 %, calcium 1,7 %, fosfor 1,3 %, 
natrium 0,25 %, omega 3-vetzuren 0,35 %, omega 6-vetzuren 2,7 %, eiwit 
van dierlijke oorsprong als percentage van totaal eiwitgehalte 90 %.

Energiewaarde: 4.080 kcal/kg.

Inhoud verpakking: 

12 kg, 3 kg

DIERLIJK EIWIT 
ALS % VAN TOT. 
EIWITGEHALTE

90 %

VRIJ VAN
TARWE & 

TARWEGLUTEN

KIP



Calibra Premium Line 

Sensitive
Met lam, Voor volwassen honden van 

alle rassen; geschikt voor honden met een 
gevoelige spijsvertering
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Zelfs kieskeurige fi jnproevers 
houden van het aromatische 

lamsvlees in deze voeding. Ter 
ondersteuning van een gezonde huid 

en vacht hebben we zalmolie gebruikt, die 
een antioxidatieve werking heeft. De 

Sensitive-voeding stimuleert de weerstand 
van de hond met prebiotica die een goede 

darmfl ora bevorderen. Ten slotte levert 
een fl inke portie groente en fruit de 

nodige vitaminen, mineralen en 
antioxidanten. Jouw hond 

is er dol op!

Prebiotica  
(MOS + FOS + β-glucanen) 
–  GOED VOOR DE DARMFLORA

Mengsel van groenten en fruit    
(bron van vitaminen en antioxidanten) 
– GOED VOOR DE WEERSTAND 

Zalmolie  
(bron van omega 3-vetzuren) 
– GOED VOOR DE HUID

Voor volwassen honden van 
alle rassen; geschikt voor honden met een 

Speciale bestanddelen



Zelfs kieskeurige fi jnproevers 
houden van het aromatische 

lamsvlees in deze voeding. Ter 
ondersteuning van een gezonde huid 

en vacht hebben we zalmolie gebruikt, die 
een antioxidatieve werking heeft. De 

Sensitive-voeding stimuleert de weerstand 
van de hond met prebiotica die een goede 

darmfl ora bevorderen. Ten slotte levert 
een fl inke portie groente en fruit de 

nodige vitaminen, mineralen en 
antioxidanten. Jouw hond 

is er dol op!

Samenstelling: lameiwit 26 %, maïs, rijst 20 %, haver 14 %, gevogeltevet 
4 %, gedroogde appelpulp 2 %, brouwersgist, gehydrolyseerde 
kippenlever 2 %, zalmolie 1 %, wortelen 1 %, erwten 1 %, gedroogde 
peterselie 0,5 %, gedroogd knotswier 0,4 % (Ascophyllum nodosum), 
glucosamine (260 mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/ kg), 
mannanoligosacchariden (150 mg/kg), fructo-oligosacchariden 
(80 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glucanen (40 mg/kg).
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Analytische bestanddelen: ruw eiwit 25 %, ruw vet 14 %, ruwe as 7 %, 
ruwe celstof 2,8 %, vochtgehalte 9 %, calcium 1,6 %, fosfor 1,2 %, 
natrium 0,3 %, omega 3-vetzuren 0,25 %, omega 6-vetzuren 1,5 %, eiwit 
van dierlijke oorsprong als percentage van totaal eiwitgehalte 70 %.

Energiewaarde: 3.740 kcal/kg.

Inhoud verpakking: 

12 kg, 3 kg

DIERLIJK EIWIT 
ALS % VAN TOT. 
EIWITGEHALTE

70 %

VRIJ VAN
TARWE & 

TARWEGLUTEN

LAM
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