
Vernieuwde dieetvoeding
voor honden

Klinisch 
bewezen

 4 recepten met verbeterde samenstelling 
 Hogere smakelijkheid
 Betere verteerbaarheid
 Unieke combinatie van functionele  

 toevoegingsmiddelen



Wat is er nieuw aan de samenstelling? 
Unieke combinatie van functionele toevoegingsmiddelen

Fulvinezuur is een groep organische zuren 
afkomstig uit organisch bodemmateriaal (humus). 
Het maakt deel uit van het natuurlijk dieet van 
dieren in het wild en heeft een reeks positieve 
effecten op het organisme. Fulvinezuur bevordert 
de opname van voedingsstoffen uit voedsel, is 
goed voor een evenwichtige microflora in de 
darmen en ondersteunt antioxidantwerking en 
ontslakking (absorbeert toxines en zware metalen 
en helpt het lichaam bij het afvoeren daarvan). Ook 
wordt aangenomen dat fulvinezuur het natuurlijk 
herstelproces van het lichaam bevordert.

Mojave yucca – bevat chlorofyl, 
sporenelementen, vitaminen, 
saponinen en polyfenolen. Het 
heeft een ontgiftende werking, 
een positieve invloed op het 
maag-darmkanaal en het 
vermindert winderigheid en de 
geur van uitwerpselen.

Kurkuma en groene thee
De polyfenolen en flavonoïden 
uit groene thee en kurkuma 
hebben een antioxiderende 
werking, ondersteunen de 
kwaliteit van de gewrichten en 
helpen de natuurlijke weerstand 
te versterken.

Zalmolie en Algae 
Schizochyttum linacinum - bron 
van onverzadigde omega-3 
vetzuren (EPA, DHA) die nodig 
zijn om de fysiologische 
functies van de huid en de vacht 
te ondersteunen en hun conditie 
te verbeteren.

Fructo-oligosacchariden en mannan-
oligosacchariden (FOS, MOS) zijn prebiotica 
die de darmflora en de werking van het 
spijsverteringsstelsel stimuleren en het 
immuunsysteem ondersteunen.

β-glucanen stimuleren en ondersteunen het 
immuunsysteem.

Lactobacillus acidophilus HA-122 (geïnactiveerd) 
heeft een paraprobiotische werking en een 
positief effect op de spijsvertering en daarmee 
op het immuunsysteem. Omdat medicatie, 
verkeerde voeding, toxines, etc. kunnen leiden 
tot onevenwichtigheden in de darmflora, is het 
aangeraden om regelmatig aan te vullen met 
probiotica.
De inactieve vorm bevat dezelfde componenten 
als levende lactobacillusbacteriën en hebben een 
vergelijkbaar effect. Het belangrijkste voordeel 
van deze inactieve vorm is dat het niet nodig is om 
de levensvatbaarheid ervan te beschermen noch 
tijdens het voedselproductieproces noch in het zure 
maagmilieu.

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

Boswellia serrata en boswelliazuren – voor een 
goede gewrichtsfunctie en het behoud van gezond 
kraakbeen.

MSM (methylsulfonylmethaan) – ondersteunt 
tegelijkertijd het metabolisme van het 
gewrichtskraakbeen en de collageensynthese.
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Joint & Mobility

Het Joint & Mobility complex: de ultieme combinatie voor 
de verlichting van de klinische symptomen die worden 
veroorzaakt door gewrichtsontsteking: 
 Chondroprotectiva (glucosamine, chondroïtine, MSM, Boswellia serrata  

 en collageen type I.)  
 Vitaminen en anti-oxidanten (polyfenolen en flavonoïden uit groene thee  

 en kurkuma)
 Hoge concentratie omega-3 (van zalmolie en algen)

Ter ondersteuning van de gewrichten 
 Hoogwaardig eiwit (kip & kalkoen) 
 Laag in graan
 Verrijkt met krill en eieren

Aanbevolen voor:
 Behandeling van de klinische symptomen van artritis en artrose 
 Ondersteuning bij gewrichtsdysplasie en na orthopedische ingrepen  
 Langdurig preventief gebruik voor actieve honden en rassen met een  

 predispositie tot gewrichtsproblemen
 

Samenstelling: kippeneiwit (20 %), rijst, haver, kalkoeneiwit (15 %), kippenvet (6 %,
met tocoferolen als conserveermiddel), lijnzaad, gedroogde appels, krill (2 %), zalmolie 
(2 %), eieren (2 %), biergist, gehydrolyseerde kippenlever, collageen (gehydrolyseerd, 
type I.), algen (1 %, Schizochytrium limacinum), glucosamine (1.400 mg/kg), 
chondroïtinesulfaat (1.200 mg/kg), fructo-oligosachariden (220 mg/kg), β-glucanen 
(200 mg/kg), mannanoligosachariden (180 mg/kg), Mojave yucca (150 mg/kg), 
cafeïnevrij extract van kurkuma & groene thee (bron van flavonoïden 160 mg/kg & 
polyfenolen 80 mg/kg), methylsulfonylmethaan (100 mg/kg), Boswellia serrata (100 
mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 geïnactiveerd (15 x 109 cellen/kg)

Analytische bestanddelen: ruw eiwit 27 %, ruw vet 15 %, ruwe vezels 3 %, ruwe as
5 %, vocht 10 %, omega-3 vetzuren 3,3 %, omega-6 vetzuren 2 %, calcium 1,2 %,
fosfor 0,9 %, natrium 0,3 %, magnesium 0,1 %, EPA (20:5 n-3) 0,35 %, DHA (22:6)
n-3) 0,55 %, vitamine E - totaal 800 mg/kg
 

Metaboliseerbare energie: 3.810 kcal/kg - 15,95 MJ/kg

Joint & Mobility – dry food:

Verpakking: 2 kg, 12 kg 

Verp. Ref.

Zak 2 kg 2035595

Zak 12 kg 2035596



Hypoallergenic
Skin & Coat

Het Skin & Coat complex: geavanceerde combinatie 
voor de verlichting van de klinische symptomen die door 
huidontsteking worden veroorzaakt: 
 Vitaminen en anti-oxidanten (polyfenolen en flavonoïden uit groene thee  

 en kurkuma) 
 Hoge concentratie omega-3 (van zalmolie en algen)
 Aangevuld met biotine en organische mineralen

Aanbevolen voor:
 Beheersing van klinische symptomen (dermatologisch en  

 gastro-intestinaal) van voedselovergevoeligheden 
 Ondersteuning bij dermatitis, dermatose, otitis, haaruitval en slechte  

 kwaliteit van de vacht 
 Langdurig gebruik na een eliminatiedieet  
 Tijdens een eliminatiedieet

Samenstelling: aardappelzetmeel (50 %), zalmeiwit (22 %), gehydrolyseerd zalmeiwit
(12 %), kippenvet (9 %, met tocoferolen als conserveermiddel), gedroogde appels, 
zalmolie (2 %), algen (1 %, Schizochytrium limacinum), fructo-oligosacchariden 
(220 mg/kg), β-glucanen (200 mg/kg), mannan-oligosacchariden (180 mg/kg), 
Mojave yucca (150 mg/kg), cafeïnevrij extract van kurkuma & groene thee (bron van 
flavonoïden 160 mg/kg & polyfenolen 80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 
geïnactiveerd (15 x 109 cellen/kg). Eiwitbron: zalm. Koolhydraatbron: aardappelen

Analytische bestanddelen: ruw eiwit 24 %, ruw vet 14 %, ruwe vezels 3,2 %,  
ruw as 7,5 %, vocht 10 %, omega-3 vetzuren 1,2 %, omega-6 vetzuren 2 %,
calcium 1,1 %, fosfor 0,8 %, natrium 0,25 %, magnesium 0,1 %, EPA (20:5 n-3)
0,2 %, DHA (22:6 n-3) 0,4 %

Metaboliseerbare energie: 3.660 kcal/kg – 15,32 MJ/kg

Hypoallergenic Skin & Coat – dry food:

Ter ondersteuning van de huid  
 Specifieke eiwitbron - zalm en gehydrolyseerde zalm 
 Specifieke koolhydraatbron – aardappelzetmeel 

Verpakking: 2 kg, 12 kg 

Verp. Ref.

Zak 2 kg 2035593

Zak 12 kg 2035594



Gastrointestinal
& Pancreas

Het Gastrointestinal & Pancreas complex – geavanceerde 
combinatie voor het fysiologische functiebehoud van de 
intestinale microflora: 
 Prebiotica (behandelde gistkweek, FOS, β-glucanen, MOS)
 Paraprobiotica (geïnactiveerde Lactobacillus acidophilus)
 Versterkt met fulvinezuur

Ter ondersteuning van de spijsvertering
 Selectie van de best verteerbare eiwitten - gedroogde eieren  

 en gehydrolyseerde zalm  
 Verlaagd vetgehalte ter bescherming van de pancreas

Aanbevolen voor:
 Acute en chronische gastro-intestinale problemen  
 Alvleesklieraandoeningen 
 Preventief langdurig gebruik ter ondersteuning van de  

 gevoelige spijsvertering

Samenstelling: rijst (40 %), zalmeiwit (26 %), gedroogde eieren (8 %), gehydrolyseerd 
zalmeiwit (8 %), gedroogde appels, kippenvet (met tocoferolen als conserveermiddel), 
zalmolie, gehydrolyseerde kippenlever, biergist, behandelde gistkweek (0,5 %), 
fulvinezuur (0,5 %), algen (0,5 %, Schizochytrium limacinum), fructo-oligosacchariden 
(220 mg/kg), β-glucanen (200 mg/kg), mannan-oligosachariden (180 mg/kg), 
Mojave yucca (150 mg/kg), cafeïnevrij extract van kurkuma & groene thee (bron van 
flavonoïden 160 mg/kg & polyfenolen 80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 
geïnactiveerd (15 x 109 cellen/kg)

Analytische bestanddelen: ruw eiwit 28 %, ruw vet 12 %, ruwe vezels 1,8 %, 
ruw as 7,5 %, vocht 10 %, omega-3 vetzuren 0,9 %, omega-6 vetzuren 1,7 %,
calcium 1,3 %, fosfor 1 %, natrium 0,5 %, magnesium 0,12 %, kalium 0,52 %

Metaboliseerbare energie: 3.670 kcal/kg - 15,37 MJ/kg

Gastrointestinal & Pancreas – dry food:

Verpakking: 2 kg, 12 kg 

Verp. Ref.

Zak 2 kg 2035589

Zak 12 kg 2035588



Hepatic

Het Liver support complex - geavanceerde combinatie voor 
de hoogwaardige ondersteuning van de werking van het 
leverweefsel: 
 Hepato-protectieve silymarine (uit mariadistelzaden)
 Vitaminen en anti-oxidanten (polyfenolen en flavonoïden uit groene  

 thee en kurkuma)
 Aangevuld met L-carnitine, taurine en organisch zink

Ter ondersteuning van de lever 
 Laag eiwitgehalte, laag kopergehalte en laag natriumgehalte  

 en een zeer goed verteerbare samenstelling 
 Prebiotica en fulvinezuur voor de verlaging van toxinen

Aanbevolen voor:
 Het verlichten van leverinsufficiëntie en leverfalen 
 Verbetering van de functie en de prestaties van het leverweefsel 
 Beheersing van de klinische symptomen en verbetering van de  

 levenskwaliteit met betrekking tot leveraandoeningen

Samenstelling: rijst (55 %), zalmeiwit (10 %), kippenvet (met tocoferolen als 
conserveermiddel), gedroogde appels, zalmolie, gehydrolyseerde zalmeiwit (5 %, 
massa ≤ 5.000 Da), gedroogde eieren (4 %), gehydrolyseerde kippenlever, biergist, 
fulvinezuur (0,5 %), algen (0,3 %, Schizochytrium limacinum), mariadistelzaden (2.000 
mg/kg), fructooligosacchariden (220 mg/kg), β-glucanen (200 mg/kg), mannan-
oligosachariden (180 mg/kg), Mojave yucca (150 mg/kg), cafeïnevrij extract van 
kurkuma & groene thee (bron van flavonoïden 160 mg/kg & polyfenolen 80 mg/kg), 
Lactobacillus acidophilus HA - 122 geïnactiveerd (15 x 109 cellen/kg)

Analytische bestanddelen: ruw eiwit 16 %, ruw vet 16 %, ruwe vezels 3 %, ruwe as
4 %, vocht 10 %, totaal aan suikers (als stikstofvrij extract / NFE) 51 %, omega-3 
vetzuren 0,6 %, omega-6 vetzuren 2,2%, calcium 0,65%, fosfor 0,6%, natrium 0,1%, 
magnesium 0,11%, koper 0,0011 %
. 

Metaboliseerbare energie: 3.860 kcal/kg - 16,16 MJ/kg

Hepatic – dry food:

Verpakking: 2 kg, 12 kg 

Verp. Ref.

Zak 2 kg 2035590

Zak 12 kg 2035592
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Support

verdeeld door 

Industrieweg 135/1, 3583 Beringen (Paal)
Telefoon 011 450 710   Fax 011 42 35 16

www.covetrus.be - www.mycalibra.be
order@covetrus.be - calibra@covetrus.be

Covetrus · R.P.R./R.P.M. 0429026446

Vragen?
Contacteer Wolf Demuynck

0473 78 06 81
wolf.demuynck@covetrus.com
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