
Onderhoudsvoeding 
voor honden met specifieke 

voedingsbehoeften



We gebruiken fulvinezuur in onze hele Expert Nutrition lijn. 
Fulvinezuur is een verzamelnaam voor organische zuren die 
afkomstig zijn uit organisch materiaal in de 
bodem. Het is één van de componenten 
van humus. Fulvinezuur zit in het 
natuurlijke voedsel van wilde dieren 
en heeft een aantal positieve 
effecten op het organisme.

Zo bevordert fulvinezuur de 
opname van voedingsstoffen 
uit voedsel, is het goed voor een 
evenwichtige microflora in de darmen 
en ondersteunt het 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.

De juiste voeding is essentieel voor honden. Daarom 
hanteren wij de hoogste kwaliteitseisen en focussen 
we op de individuele behoeften van het dier. 
 
De Expert Nutrition diervoeding is afgestemd op de 
specifieke omgeving of de levensstijl van de hond en 
helpt zo bij het behoud van een goede gezondheid en 
biedt ondersteuning bij bepaalde behoeften.

Wij zijn enthousiaste huisdiereigenaren en dierenartsen 
en het ontwikkelen van de beste voeding is onze 
passie.

Op basis van onze ervaring met het ontwikkelen en 
produceren van diervoeding, hebben we - samen met 
dierenartsen en internationaal erkende specialisten 
op het gebied van diervoeding - elke recept zorgvuldig 
verfijnd. Zo willen we onze visie waarmaken en 
bijdragen aan een lange, gelukkige relatie tussen 
huisdier en eigenaar.

Dat we hierbij de strengste normen hanteren, is voor 
ons niet meer dan vanzelfsprekend.

Elke diervoeding uit de Expert Nutrition lijn biedt ondersteuning 
bij een specifiek huisdierprobleem. Zo kan Expert Nutrition 
helpen om uw showhond of racekampioen meer calorieën te 
laten opnemen of de gewrichten van grotere hondenrassen 
soepel te houden. Verder biedt Expert Nutrition optimale 
voeding voor honden met een gevoelige spijsvertering of honden 
die gecastreerd of gesteriliseerd zijn. We hebben zelfs een Oral 
Care recept ter vervanging van de tandenborstel.

Hoogwaardige diervoeding heeft de allerhoogste prioriteit 
voor ons. We hanteren daarom de strengste normen voor 
onze grondstoffen en eindproducten. Het uitgangspunt 
van de Expert Nutrition diervoeding is het gebruik van 
hoogwaardige, bijzonder licht verteerbare bestanddelen. 
De basissamenstelling bevat één primaire eiwit- en één 
koolhydraatbron om het risico op een allergische reactie te 
verminderen. Wij zijn overtuigd van het belang van een hoog 
vleesgehalte en een hoge voedingswaarde.

Wie zijn wij?
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Functionele en hoogwaardige ingrediëntenWaarom EXPERT NUTRITION?



Het EXPERT NUTRITION gamma bestaat uit

6 unieke recepten

KIP
Met een verhoogd 
caloriegehalte voor meer 
uithoudingsvermogen en een 
actieve levensstijl.

Verpakking 
2 kg - 12 kg

p. 4

KIP
Speciaal ontwikkeld 
voor gecastreerde en 
gesteriliseerde honden.

Verpakking 
2 kg - 7 kg

p. 9

Voor het beheersen en 
verminderen van het 
gewicht.

Verpakking 
2 kg - 12 kg

p. 5

KIP
Ter ondersteuning van spieren 
en gewrichten.

Verpakking 
2 kg - 12 kg

p. 6

Voor honden die extra 
mondverzorging nodig 
hebben.

Verpakking 
2 kg - 7 kg

p. 7

KIP

ZALM
Voor een gevoelige 
spijsvertering en een gezonde 
huid en vacht.

Verpakking 
2 kg - 12 kg

p. 8

voor honden
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Deze droge voeding met verhoogd caloriegehalte levert 
genoeg energie voor elke activiteit en bevordert het 
uithoudingsvermogen. Dit eiwitrijk, volledig diervoeder is ook 
geschikt voor honden die in gewicht moeten toenemen. Bedoeld 
voor volwassen honden en drachtige teefjes. De basisbestanddelen 
zijn kwalitatief hoogwaardige kip en rijst, waarbij dierlijk eiwit tot 
90% van het totale eiwitgehalte uitmaakt. Aangevuld met speciaal 
geselecteerde bestanddelen, zodat de voeding optimaal voorziet in 
de voedingsbehoeften van de hond.

 

 

 

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

 

 

 

Speciale bestanddelen

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

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.

Fructo-oligosacchariden (FOS) en mannan-
oligosacchariden (MOS) zijn prebiotica die een 
evenwichtige microflora in de darmen bevorderen en de 
spijsvertering en het immuunsysteem ondersteunen.
β-glucanen bevorderen en ondersteunen het 
immuunsysteem.
Lactobacillus acidophilus (geïnactiveerd) heeft een 
paraprobiotische werking en een positief effect op het 
immuunsysteem. 

 Uithoudingsvermogen en actieve 
 levensstijl

Voor actieve honden en drachtige 
teefjes

 Helpt bij gewichtstoename 
 (indien nodig)

 

 

 

 

Samenstelling 
Kip (50%), rijst (16%), gevogeltevet (14%, met tocoferolen als 
conserveermiddel), brouwersrijst (6%), gehydrolyseerd gevogelte-
eiwit (5%), gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), 
gedroogde appelpulp (1%), fulvinezuur (0,2%), prebiotica (mannan-
oligosacchariden (120 mg/kg), β-glucanen (100 mg/kg), fructo-
oligosacchariden (70 mg/kg)), glucosamine (260 mg/kg), gedroogde 
rozemarijn en tijm (200 mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/kg),
Mojave yucca (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 
geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).

Verpakking
2 kg 2035251 
12 kg 2035253

Metaboliseerbare energie: 4.200 kcal/kg.Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

Werkelijk formaat  
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Kip

Analytische bestanddelen 
Ruw eiwit  .........................................................................................32%
Ruw vet  ............................................................................................22%
Ruwe celstof  ..................................................................................... 2%
Ruwe as  ............................................................................................. 7%
Vochtgehalte  ..................................................................................... 9%
Calcium  ...........................................................................................1,5%
Fosfor ..............................................................................................1,2%
Natrium  ..........................................................................................0,4%
Magnesium  ....................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren  ......................................................................0,35%
Omega-6 vetzuren  ........................................................................... 3%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte  .............................90%

Gewicht volwassen 
hond (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

Normale fysieke 
activiteit 70 120 150 190 230 260 300 320 360 380 430 490 540 590

Intensieve fysieke 
activiteit 80 140 180 230 270 310 315 380 430 450 520 580 640 720

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035251
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035253
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Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

Werkelijk formaat  
van de hondenbrok
Schaal 1:1

 Gewichtsbeheersing en ondersteuning  
 van de gewrichten

Voor honden met aanleg voor 
overgewicht

 Ondersteunt de stofwisseling

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling 
Kip (38%), rijst (30%), brouwersrijst (8%), gedroogde appelpulp 
(6%), gedroogde bietenpulp, gevogeltevet (3%, met tocoferolen 
als conserveermiddel), gehydrolyseerd gevogelte-eiwit (3%), gist, 
gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), fulvinezuur (0,2%), 
prebiotica (mannan-oligosacchariden (120 mg/kg), β-glucanen (100 
mg/kg), fructo-oligosacchariden (70 mg/kg)), glucosamine (260 mg/
kg), gedroogde rozemarijn en tijm (200 mg/kg), chondroïtinesulfaat 
(160 mg/kg), Mojave yucca (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA 
– 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).

Metaboliseerbare energie: 3.490 kcal/kg.

Analytische bestanddelen 
Ruw eiwit  .........................................................................................23%
Ruw vet  ............................................................................................10%
Ruwe celstof  ..................................................................................... 5%
Ruwe as  ..........................................................................................4,8%
Vochtgehalte  ..................................................................................... 9%
Calcium  .............................................................................................. 1%
Fosfor ..............................................................................................0,8%
Natrium  ..........................................................................................0,2%
Magnesium  ..................................................................................0,07%
Omega-3 vetzuren  ......................................................................0,15%
Omega-6 vetzuren  ........................................................................... 1%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte  .............................90%

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Deze droge voeding is speciaal ontwikkeld voor de beheersing en 
vermindering van het gewicht. Dit volledig diervoeder is bedoeld 
voor volwassen honden die moeten afvallen of hun optimale 
gewicht moeten behouden. Het bevat kwalitatief hoogwaardige, 
magere kip en rijst. Het recept is uitgebalanceerd, zodat de hond 
wel alle voedingsstoffen, maar minder calorieën binnenkrijgt. 
Dierlijk eiwit maakt tot 90% van het totale eiwitgehalte uit. 
Aangevuld met speciaal geselecteerde bestanddelen om de 
voeding te optimaliseren.

Kip

 

 

L-carnitine bevordert het gebruik van vet als 
energiebron voor het organisme.
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Chondroprotectiva (chondroïtinesulfaat en 
glucosamine) zijn goed voor het behoud van gezond 
kraakbeen.

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.

Speciaal toevoegingsmiddel

Speciale bestanddelen

Verpakking
2 kg 2035254 
12 kg 2035255

Gewicht volwassen 
hond (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

Gewicht behouden 80 140 180 230 270 310 360 380 430 450 520 590 650 710

Gewicht verliezen 70 120 160 200 240 270 320 340 380 400 460 520 570 620

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035254
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035255


6

 Ondersteunt de gewrichten
 Ondersteunt het bewegingsapparaat 
 Bevordert herstel na verwonding of  
 intensieve fysieke activiteit

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling 
Kip (45%), rijst (20%), brouwersrijst (10%), gevogeltevet (8%, met 
tocoferolen als conserveermiddel), gedroogde appelpulp (5%), 
gehydrolyseerd gevogelte-eiwit (4%), gist, gehydrolyseerde kippenlever 
(2%), zalmolie (2%), fulvinezuur (0,2%), glucosamine (1.000 mg/kg), 
chondroïtinesulfaat (650 mg/kg), prebiotica (mannan-oligosacchariden 
(120 mg/kg), β-glucanen (100 mg/kg), fructo-oligosacchariden (70 mg/
kg)), gedroogde rozemarijn en tijm (200 mg/kg), methylsulfonylmethaan 
(150 mg/kg), Boswellia serrata (90 mg/kg), Mojave yucca (80 mg/kg), 
Lactobacillus acidophilus HA – 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).

Metaboliseerbare energie: 3.830 kcal/kg.

Analytische bestanddelen 
Ruw eiwit  .........................................................................................28%
Ruw vet  ............................................................................................15%
Ruwe celstof  ..................................................................................... 3%
Ruwe as  ..........................................................................................5,8%
Vochtgehalte  ..................................................................................... 9%
Calcium  ...........................................................................................1,4%
Fosfor ..............................................................................................1,1%
Natrium  ..........................................................................................0,3%
Magnesium  ..................................................................................0,09%
Omega-3 vetzuren  ........................................................................0,5%
Omega-6 vetzuren  ........................................................................2,2%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte  .............................90%

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Kip

Deze droge voeding is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning 
van het bewegingsapparaat. Dit volledig diervoeder is bedoeld 
ter ondersteuning van de gewrichtsfunctie en bevat daarom een 
hoger gehalte aan chondroprotectiva. Chondroprotectiva zijn 
goed voor het kraakbeen in de gewrichten en bevorderen het 
herstel na verwonding en intensieve fysieke activiteit. Om 
een optimale voeding te garanderen, maakt het dierlijk eiwit tot 
90% van het totale eiwitgehalte uit. Geschikt voor volwassen en 
adolescente honden.

 

 

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 het 
metabolisme van het gewrichtskraakbeen en de 
collageensynthese.

Vitaminen en gechelateerde mineralen (goed 
opneembare organische mineralen) ondersteunen 
de goede werking van het organisme en verhogen de 
weerstand.

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.

Speciale bestanddelen

Verpakking
2 kg 2035256 
12 kg 2035257

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

Werkelijk formaat  
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Gewicht volwassen 
hond (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

75 130 170 210 250 280 320 350 400 410 470 530 590 640

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035256
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035257
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Voor een goede conditie van het tandvlees 
en verminderde plakvorming
Dagelijkse reiniging van het gebit

 Vermindert slechte hondenadem en  
 verwijdert tandplak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling 
Kip (40%), rijst (26%), gevogeltevet (8%, met tocoferolen als 
conserveermiddel), brouwersrijst (7%), gedroogde appelpulp 
(5%), gehydrolyseerd gevogelte-eiwit (5%), gist, gehydrolyseerde 
kippenlever (2%), zalmolie (2%), knotswier (Ascophyllum nodosum, 
1%), fulvinezuur (0,2%), natriumhexametafosfaat (1.000 mg/kg), 
prebiotica (mannan-oligosacchariden (120 mg/kg), β-glucanen (100 
mg/kg), fructo-oligosacchariden (70 mg/kg)), gedroogde rozemarijn 
en tijm (200 mg/kg), Mojave yucca (80 mg/kg), Lactobacillus 
acidophilus HA – 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).

Metaboliseerbare energie: 3.865 kcal/kg.

Analytische bestanddelen 
Ruw eiwit  .........................................................................................27%
Ruw vet  ............................................................................................15%
Ruwe celstof ...................................................................................2,5%
Ruwe as  ..........................................................................................5,5%
Vochtgehalte  ..................................................................................... 9%
Calcium  ...........................................................................................1,3%
Fosfor ................................................................................................. 1%
Natrium  ..........................................................................................0,3%
Magnesium  ..................................................................................0,09%
Omega-3 vetzuren  ........................................................................0,4%
Omega-6 vetzuren  ........................................................................... 2%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte  .............................85%

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Kip

 

Natriumhexametafosfaat onttrekt calcium aan het 
speeksel en voorkomt zo het mineraliseren van tandplak.

Knotswier (Ascophyllum nodosum) is een bijzonder goede 
antioxidant en een bron van mineralen. Het draagt bij aan 
de vermindering van tandplak. Bij langdurig gebruik helpt 
het bij het afbreken/verminderen van bestaand tandsteen 
of maakt het eenvoudige tandsteenverwijdering met een 
tandenborstel mogelijk.

Speciaal formaat en vorm van brokken, geïnspireerd 
door mechanische tandreiniging.

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.

Speciale bestanddelen

Verpakking
2 kg 2035258 
7 kg 2035259

Deze droge voeding is bedoeld voor honden die extra mondverzorging 
nodig hebben. Dit volledig diervoeder helpt tandplak- en 
tandsteenvorming te verminderen, de conditie van het tandvlees 
te verbeteren, slechte ‘hondenadem’ te verminderen en het 
hondengebit gezond te houden. Dit dankzij een optimale combinatie 
van voedingsstoffen afkomstig uit kwalitatief hoogwaardig dierlijk 
eiwit, tot 85% van het totale eiwitgehalte, en een aantal zorgvuldig 
geselecteerde speciale bestanddelen. Bovendien zorgt het formaat 
en de vorm van de brokken voor een mechanische reiniging van de 
tanden.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

Werkelijk formaat  
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Gewicht volwassen 
hond (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

75 130 170 210 250 280 320 350 400 410 470 530 590 640

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035258
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035259
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 Huid- en vachtverzorging
 Voor gevoelige honden
 Ondersteunt een gevoelige spijs- 
 vertering en een glanzende vacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling 
Zalm (35%), rijst (26%), gehydrolyseerd zalmeiwit (10%), brouwersrijst 
(10%), gevogeltevet (7%, met tocoferolen als conserveermiddel), 
gedroogde appelpulp (5%), zalmolie (3%), gist, gehydrolyseerde 
kippenlever (2%), fulvinezuur (0,2%), prebiotica (mannan-
oligosacchariden (120 mg/kg), β-glucanen (100 mg/kg), fructo-
oligosacchariden (70 mg/kg)), glucosamine (260 mg/kg), gedroogde 
rozemarijn en tijm (200 mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/
kg), Mojave yucca (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 
geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).

Metaboliseerbare energie: 3.830 kcal/kg.

Analytische bestanddelen 
Ruw eiwit  .........................................................................................26%
Ruw vet  ............................................................................................15%
Ruwe celstof  ..................................................................................2,5%
Ruwe as  ..........................................................................................6,5%
Vochtgehalte  ..................................................................................... 9%
Calcium  .............................................................................................. 1%
Fosfor ..............................................................................................0,8%
Natrium  ............................................................................................. 1%
Magnesium  ..................................................................................0,15%
Omega-3 vetzuren  ........................................................................0,8%
Omega-6 vetzuren  ........................................................................2,2%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte  .............................85%

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Deze droge voeding is specifiek ontwikkeld voor honden met een 
gevoelige spijsvertering, honden met een gevoelige huid en 
honden die aanleg hebben voor allergieën. Dit volledig diervoeder 
met kwalitatief hoogwaardig zalmeiwit en een extra portie zalmolie 
helpt bij de intensieve verzorging van de gevoelige spijsvertering 
en vacht van de hond. Een zorgvuldig geselecteerde combinatie 
van speciale bestanddelen optimaliseert en ondersteunt de primaire 
functie van de voeding. Het dierlijk eiwit, dat tot 85% van het totale 
eiwitgehalte uitmaakt, draagt bij aan een hoge voedingswaarde.

Zalm

 

Zalmolie is een bron van onverzadigde omega 
3-vetzuren (EPA, DHA) die de fysiologische functies van 
huid en vacht ondersteunen en hun conditie verbeteren. 

Vitaminen en gechelateerde mineralen (goed 
opneembare organische mineralen) ondersteunen 
de goede werking van het organisme en verhogen de 
weerstand.

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.

Speciale bestanddelen

Verpakking
2 kg 2035260 
12 kg 2035261

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

Werkelijk formaat  
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Gewicht volwassen 
hond (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

75 130 170 210 250 280 320 350 400 410 470 530 590 640

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035260
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035261
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 Optimale conditie en vitaliteit
 Voor gecastreerde en gesteriliseerde honden
 Ondersteunt de urinewegen

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling 
Kip (40%), rijst (20%), brouwersrijst (12%), gevogeltevet (5%, met 
tocoferolen als conserveermiddel), gedroogde appelpulp (5%), 
gehydrolyseerd gevogelte-eiwit (5%), gedroogde bietenpulp, gist, 
gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), kaliumchloride, 
fulvinezuur (0,2%), glucosamine (260 mg/kg), prebiotica (mannan-
oligosacchariden (120 mg/kg), β-glucanen (100 mg/kg), fructo-
oligosacchariden (70 mg/kg)), gedroogde rozemarijn en tijm (200 
mg/kg), chondroïtinesulfaat (160 mg/kg), Mojave yucca (80 mg/kg), 
Lactobacillus acidophilus HA – 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).

Metaboliseerbare energie: 3.560 kcal/kg.

Analytische bestanddelen 
Ruw eiwit  .........................................................................................26%
Ruw vet  ............................................................................................12%
Ruwe celstof  ..................................................................................... 5%
Ruwe as  ..........................................................................................5,5%
Vochtgehalte  ..................................................................................... 9%
Calcium  ...........................................................................................1,2%
Fosfor ..............................................................................................0,8%
Natrium  ..........................................................................................0,3%
Magnesium  ..................................................................................0,09%
Kalium  ............................................................................................0,7%
Omega-3 vetzuren  ........................................................................0,3%
Omega-6 vetzuren  ........................................................................1,6%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte  .............................85%

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Kip

Deze droge voeding is special afgestemd op de behoefte van 
gecastreerde/gesteriliseerde honden. Dankzij een enigszins verlaagd 
caloriegehalte en een verhoogd gehalte aan hoogwaardig kippeneiwit 
en rijst, draagt dit volledig diervoeder bij aan een goede conditie. 
Bovendien helpt de voeding bij het behoud van spiermassa en 
ondersteunt het de vitaliteit van de hond. Het dierlijk eiwit maakt 
85% uit van het totale eiwitgehalte. 

 

 

 

Een uitgebalanceerd mineralencomplex – optimaal 
gedoseerde mineralen ter ondersteuning van de 
urinewegen.

L-carnitine bevordert het gebruik van vet als 
energiebron voor 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.

Speciaal toevoegingsmiddel

Speciale bestanddelen

Verpakking
2 kg 2035267 
7 kg 2035268

Covetrus NV - BTW 0429026446 - R.P.R. Hasselt - Industrieweg 135/1, BE 3583 Beringen
Covetrus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke publicatiefouten.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

Werkelijk formaat  
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Gewicht volwassen 
hond (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

80 130 180 220 270 300 350 380 430 450 510 570 630 690

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035267
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035268
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