ONDERHOUDSVOEDING
VOOR HONDEN

– WIE ZIJN WIJ? –
Wij zijn enthousiaste huisdiereigenaren en dierenartsen
en het ontwikkelen van de beste voeding is onze
passie.
Bij de ontwikkeling van het Life gamma hebben we elk
individueel recept zorgvuldig verfijnd met behulp van
alle kennis die we tot nu toe hebben opgedaan. We
werken niet alleen samen met dierenartsen, maar ook
met voedingsdeskundigen.
We willen alleen het beste voor onze viervoeters en onze
visie is om bij te dragen aan een lange, gelukkige relatie
tussen huisdier en eigenaar.

– WAAROM Life? –
Alle Life recepten zijn compleet en bevatten alles
wat een hond nodig heeft. Daarmee bedoelen we de
ideale verhouding van eiwitten, koolhydraten en alle
voedingsrijke bestanddelen, die zijn afgestemd op elke
leeftijd en gewichtscategorie - van puppy‘s tot oudere
honden. Kortom, het gamma is ontworpen om de hond
gedurende zijn hele leven te voeden en te beschermen.
Het is simpelweg “Life”.

Een hond heeft verschillende behoeften in de
verschillende levensfasen en dat geldt vooral voor
de voeding. In het jeugdstadium is er behoefte aan
een goede groei en ontwikkeling van het organisme
en het ondersteunen van het immuunsysteem. In
de volwassenheid, en gedurende zijn hele leven, is
een goede spijsvertering essentieel net als het goed
functioneren van het organisme en het voorkomen
van ziekten. Voor oudere honden is een evenwichtige
energie-inname in relatie tot het energieverbruik
belangrijk.
Ook zijn we de verschillen in de behoeften van
hondenrassen van verschillende groottes niet vergeten.
We besteden speciale aandacht aan de keuze van de
meest geschikte bestanddelen, evenals aan het formaat
van de brokken.
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DE SAMENSTELLING
– VAN HET LIFE GAMMA –
HOOG VLEESGEHALTE
toT 52%
toT 90% DIERLIJKE EIWITTEN

LAAG IN GRAAN
ENKEL riJST

100% ENKELVOUDIGE EIWITBRON
KIP oF lam

ZEER GUNSTIGE
BESTANDDELEN

Lactobacillus
– acidophilus in Life –
Lactobacillus acidophilus is een probioticum,
een levende bacterie, die vaak voorkomt in de
natuurlijke darmflora. Als onderdeel van het
ecosysteem van het spijsverteringskanaal,
helpt het bij:
- De spijsvertering
- Het behoud van het spijsverteringsevenwicht
- De versterking van de beschermende barrière van
de darmwand tegen ziekteverwekkers en toxines en
hun absorptie. Het heeft ook een positief effect op de
spijsvertering en daarmee op het immuunsysteem.
Omdat andere factoren (medicatie, verkeerde voeding,
toxines, etc.) kunnen leiden tot onevenwichtigheden in
de darmflora, is het een goed idee om regelmatig aan te
vullen met probiotica. Probiotica worden toegevoegd
aan het Life gamma, specifiek vanwege hun superieure
effecten op het organisme. Er wordt gebruik gemaakt
van een geïnactiveerde vorm, gelabeld als Lactobacillus
acidophilus HA-122 (geïnactiveerd). In deze vorm is het
een niet-levende, probiotische Lactobacillus stam met
paraprobiotische effecten. Dit betekent dat het dezelfde
componenten bevat als levende Lactobacillusbacteriën
die in de darmen voorkomen en een vergelijkbaar effect
hebben. Het belangrijkste voordeel van deze inactieve
vorm van Lactobacillus is dat het, in tegenstelling tot de
levende vorm, niet nodig is om de levensvatbaarheid ervan
te beschermen, zowel tijdens het voedselproductieproces
als in het zure maagmilieu.

ONZE RECEPTEN
– ZIJN VrIJ VAN –

TARWE

SOJA

MAÏS

GMO
KUNSTMATIGE
KLEURSTOFFEN
EN CONSERVEERMIDDELEN

GENETISCH
GEMODIFICEERDE
ORGANISMEN
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– Recepten GERANGSCHIKT op basis van
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M

Calibra DOG LIFE
STARTER & PUPPY LAMB

Lam
& Rijst

Volledig diervoeder voor pups (tot 3 maanden oud),
ook geschikt voor drachtige en zogende teefjes.
Deze droge voeding met hoogwaardig lamsvlees is
laag in graan (enkel rijst), hypoallergeen en levert de
noodzakelijke voedingsstoffen tijdens deze belangrijke
fase in de ontwikkeling van de hond. Dierlijke eiwitten
vormen 90% van het totale eiwitgehalte. De voeding
is licht verteerbaar en ontwikkeld voor de gevoelige
spijsvertering van puppy‘s na het spenen. Toegevoegde
prebioctica en Lactobacillus zorgen voor een goede
spijsvertering en samen met β-glucanen helpen
ze het immuunsysteem te versterken. Verrijkt met
zalmolie om de vacht en de huid te verzorgen en met
vitaminen en gechelateerde mineralen voor de goede
werking en ontwikkeling van het organisme en het
immuunsysteem van de pups.

90%

dierlijke
EIWITTEN

“SPIJSVERTERING
& ImmuUNSYSTEEM“

SpeciaLE BESTANDDELEN
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 & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Gewicht volwassen
hond (kg)
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90 100 110 120 130 150 160 180 190 270 320
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50 120 150 180 220 235 255 270 310 320 370 380 400 400

3

75 125 165 205 245 275 340 370 450 500 560 610 600 660
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Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................32%
Vetgehalte ...........................................................................................18%
Ruwe celstof ......................................................................................2,8%
Ruwe as ..............................................................................................7,6%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,5%
Fosfor ..................................................................................................1,2%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ........................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,7%
Omega-6 vetzuren ............................................................................2,1%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................90%
Metaboliseerbare energie: 3.930 kcal/kg.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

Leeftijd in
maanden

Samenstelling
Lam (38%), rijst (20%), gevogeltevet (12%, met tocoferolen
als conserveermiddel), gehydrolyseerd gevogelte-eiwit (12%),
brouwersrijst (7%), gedroogde appelpulp (3%), zalmolie (3%),
gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), prebiotica (mannanoligosacchariden 150 mg/kg, β-glucanen 120 mg/kg, fructooligosacchariden 100 mg/kg), gedroogde rozemarijn en tijm (250
mg/kg), Mojave yucca (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA
- 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).
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VERPAKKING
0,75 kg 2035626
2,5 kg 2035223
12 kg 2035224

U

Calibra DOG LIFE
Junior Small Breed
Chicken

KIP
& RiJST

Volledig diervoeder voor jonge honden (3-12
maanden oud) van kleine rassen (1-10 kg) om de
goede ontwikkeling te ondersteunen. Deze voeding
is licht verteerbaar, hypoallergeen en laag in graan
(enkel rijst). Verrijkt met prebiotica en probiotica om
de goede werking van het spijsverteringsstelsel te
ondersteunen. Een uitgebalanceerde mix van vitamines
en gechelateerde mineralen garandeert de juiste zorg
tijdens de ontwikkeling van een jonge hond en zijn
immuniteit. De hoge voedingswaarde zorgt voor een
goede groei, waarbij 85% van het totale eiwitgehalte
bestaat uit dierlijke eiwitten. Bovendien bevat de voeding
zalmolie om de huid en glanzende vacht van de hond te
verzorgen.

85%

dierlijke
EIWITTEN

“HUIDONDERSTEUNING
& ImmuUNSYSTEEM“

SpeciaLE BESTANDDELEN
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 & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Samenstelling
Kip (45%), rijst (20%), gevogeltevet (13%, met tocoferolen als
conserveermiddel), brouwersrijst (7%), gehydrolyseerd gevogelteeiwit (5%), gedroogde appelpulp (3%), gist, gehydrolyseerde
kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica (mannanoligosacchariden 150 mg/kg, β-glucanen 120 mg/kg, fructooligosacchariden 100 mg/kg), gedroogde rozemarijn en tijm (250
mg/kg), Mojave yucca (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA
– 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................32%
Vetgehalte ...........................................................................................21%
Ruwe celstof ......................................................................................2,8%
Ruwe as ..............................................................................................6,8%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,5%
Fosfor ..................................................................................................1,1%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ........................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren ..........................................................................0,35%
Omega-6 vetzuren ............................................................................2,6%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte................................ 85%
Metaboliseerbare energie: 4.095 kcal/kg.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)
3
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VERPAKKING
1,5 kg 2035225
6 kg
2035226
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U

Calibra DOG LIFE
Junior Medium Breed
Chicken

KIP
& RiJST

Volledig diervoeder voor jonge honden (3-15 maanden) van
middelgrote rassen (10-30 kg). Het gehalte aan dierlijke
eiwitten zorgt voor de hoge voedingswaarde die nodig is
voor een goede groei. In dit recept maken de dierlijke eiwitten
85% uit van het totale eiwitgehalte. Deze droge voeding
is hypoallergeen en laag in graan (enkel rijst). Dankzij de
hoogwaardige ingrediënten en de zorgvuldig geselecteerde
bestanddelen, heeft het een positief effect op de groei
en de algemene ontwikkeling van de hond. Prebiotica en
probiotica zijn toegevoegd voor een gezonde darmflora en
om het immuunsysteem te versterken. Verrijkt met zalmolie
voor een gezonde huid en een glanzende vacht. En als
laatste, maar daarom niet minder belangrijk, de toegevoegde
vitaminen en gechelateerde mineralen ondersteunen de
goede werking van het organisme.

85%

dierlijke
EIWITTEN

“OptimalE groEI
& ImmuUNSYSTEEM“

SpeciaLE bestanddelen
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 & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Samenstelling
Kip (42%), rijst (24%), gevogeltevet (12%, met tocoferolen als
conserveermiddel), brouwersrijst (7%), gehydrolyseerd gevogelteeiwit (5%), gedroogde appelpulp (3%), gist, gehydrolyseerde
kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica (mannanoligosacchariden 150 mg/kg, β-glucanen 120 mg/kg, fructooligosacchariden 100 mg/kg), gedroogde rozemarijn en tijm (250
mg/kg), Mojave yucca (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA
- 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................29%
Vetgehalte ...........................................................................................18%
Ruwe celstof ......................................................................................2,8%
Ruwe as ..............................................................................................5,8%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,3%
Fosfor ..................................................................................................1,0%
Natrium ...............................................................................................0,3%
Magnesium ........................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren ..........................................................................0,35%
Omega-6 vetzuren ............................................................................2,4%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................85%
Metaboliseerbare energie: 3.980 kcal/kg.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)
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VERPAKKING
2,5 kg 2035227
12 kg 2035228

M

Calibra DOG LIFE
Junior Small & Medium
Breed Lamb

LaM
& RiJST

Volledig diervoeder voor jonge honden (3-12 maanden)
van kleine en middelgrote rassen (tot 30 kg). Deze droge
voeding met lam is hypoallergeen, licht verteerbaar
en laag in graan (enkel rijst). Het recept bevat dierlijke
eiwitten, die 80% van het totale eiwitgehalte uitmaken,
wat een hoge voedingswaarde garandeert voor
honden in ontwikkeling. Dankzij de uitgebalanceerde
samenstelling en de zorgvuldig geselecteerde
bestanddelen ondersteunt de voeding de optimale
groei en goede ontwikkeling van het jonge organisme.
Verrijkt met zalmolie ter bevordering van een gezonde
huid en vacht, vitaminen en gechelateerde mineralen ter
voorkoming van ziekten en prebiotica en probiotica voor
een goede spijsvertering en een positief effect op het
immuunsysteem.

80%

dierlijke
EIWITTEN

“OptimalE groEI
& ImmuUNSYSTEEM“

SpeciaLE bestanddelen
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 & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Samenstelling
Lam (42%), rijst (26%), gevogeltevet (12%,met tocoferolen als
conserveermiddel), brouwersrijst (10%), gedroogde appelpulp (3%),
gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica
(mannan-oligosacchariden 150 mg/kg, β-glucanen 120 mg/kg,
fructo-oligosacchariden 100 mg/kg), gedroogde rozemarijn en tijm
(250 mg/kg), Mojave yucca (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus
HA - 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................28%
Vetgehalte ...........................................................................................18%
Ruwe celstof ......................................................................................2,5%
Ruwe as ..............................................................................................7,8%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,6%
Fosfor ..................................................................................................1,2%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ........................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,6%
Omega-6 vetzuren ...............................................................................2%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................80%
Metaboliseerbare energie: 3.930 kcal/kg.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)

Leeftijd in
maanden
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Adult small/medium breed

VERPAKKING
2,5 kg 2035229
12 kg 2035230
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U

Calibra DOG LIFE
Junior Large Breed
Chicken

KIP
& RiJST

Volledig diervoeder voor jonge honden (3-30 maanden)
van grote rassen (meer dan 30 kg). Deze droge voeding,
waarin dierlijke eiwitten 90% van het totale eiwitgehalte
uitmaken, voldoet aan de behoeften voor de optimale
groei van grote rassen. Bovendien is het recept
hypoallergeen en laag in graan (enkel rijst). Deze voeding
voor de ontwikkeling van grote honden is verrijkt met
voedingsstoffen die honden helpen bij het overwinnen
van gewrichtsproblemen op volwassen leeftijd.
Vitaminen en gechelateerde mineralen zijn toegevoegd
ter ondersteuning van de algemene gezondheid en het
immuunsysteem. Verrijkt met zalmolie voor een gezonde
huid en een glanzende vacht.

90%

dierlijke
EIWITTEN

“OPTIMALE GROEI
& GEWRICHTSONDERSTEUNING”

SpeciaLE BESTANDDELEN
CHONDROPROTECTIVA (chondroïtinesulfaat
en glucosamine) zijn goed voor het behoud van
gezond kraakbeen.
VITAMINEN & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
ZALMolIE is een bron van onverzadigde
omega 3-vetzuren (EPA, DHA) die de fysiologische
functies van huid en vacht ondersteunen en hun
conditie verbeteren.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)

Leeftijd in
maanden

35
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3

170

180

185

200

215

240

270

270

320

3-4

250

270

280

285

290

330

340

400

400

4-6

290

340

360

390

400

500

550

600

660

6-12

300

350

380

420

440

500

570

630

690

12-18

300

350

370

415

440

490

570

630

690

18-24

280

330

350

24-30

10

30

Adult Large Breed

400

420

490

560

620

670

380

410

470

530

590

640

Samenstelling
Kip (45%), rijst (22%), gevogeltevet (10%, met tocoferolen
als conserveermiddel), brouwersrijst (7%), gehydrolyseerd
gevogelte-eiwit (5%), gedroogde appelpulp (4%), gist,
gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica
(mannan-oligosacchariden 150 mg/kg, β-glucanen 120 mg/kg,
fructo-oligosacchariden 100 mg/kg), glucosamine (300 mg/kg),
gedroogde rozemarijn en tijm (250 mg/kg), chondroïtinesulfaat
(200 mg/kg), Mojave yucca (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus
HA - 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................28%
Vetgehalte ...........................................................................................16%
Ruwe celstof ......................................................................................2,8%
Ruwe as ..............................................................................................6,2%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,4%
Fosfor .....................................................................................................1%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ........................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,3%
Omega-6 vetzuren ...............................................................................2%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................90%
Metaboliseerbare energie: 3.870 kcal/kg.

VERPAKKING
2,5 kg 2035231
12 kg 2035232

U

M

Calibra DOG LIFE
Junior Large Breed
Lamb

Lam
& RiJST

Volledig diervoeder voor jonge honden (3-30
maanden) van grote rassen (meer dan 30 kg). Hoge
verteerbaarheid en het formaat van de brokken is
aangepast aan de fysiologische behoeften van grote
honden. Hoogwaardige eiwitten, die voor 80% afkomstig
zijn van dierlijke bronnen, geven de hond alle energie en
voedingsstoffen die hij nodig heeft om te groeien en
zich te ontwikkelen. Toegevoegde chondroprotectiva
helpen het gewrichtskraakbeen te verzorgen en helpen
om gewrichtsproblemen te voorkomen. Vitaminen en
gechelateerde mineralen ondersteunen de algemene
gezondheid en versterken het immuunsysteem. Zalmolie
draagt bij aan een gezonde huid en een glanzende vacht.

80%

dierlijke
EIWITTEN

“OPTIMALE GROEI
& GEWRICHTSONDERSTEUNING“

SpeciaLE BESTANDDELEN
CHONDROPROTECTIVA (chondroïtinesulfaat
en glucosamine) zijn goed voor het behoud van
gezond kraakbeen.
VITAMINEN & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
ZALMolIE is een bron van onverzadigde
omega 3-vetzuren (EPA, DHA) die de fysiologische
functies van huid en vacht ondersteunen en hun
conditie verbeteren.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)

Leeftijd in
maanden

30

35

40

45

50

60

70

80

90

3

170

180

185

200

215

240

270

270

320

250

270

280

285

290

330

340

400

400

4-6

290

340

360

390

400

500

550

600

660

6-12

300

350

380

420

440

500

570

630

690

12-18

300

350

370

415

440

490

570

630

690

18-24

280

330

350

400

420

490

560

620

670

380

410

470

530

590

640

Adult Large Breed

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................28%
Vetgehalte ...........................................................................................15%
Ruwe celstof .........................................................................................3%
Ruwe as ..............................................................................................5,8%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,3%
Fosfor .....................................................................................................1%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ........................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,4%
Omega-6 vetzuren ............................................................................1,7%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................80%
Metaboliseerbare energie: 3.825 kcal/kg.

3-4

24-30

Samenstelling
Lam (40%), rijst (30%), gevogeltevet (9%, met tocoferolen als
conserveermiddel), brouwersrijst (9%), gedroogde appelpulp (4%),
gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica
(mannan-oligosachariden 150 mg/kg, β-glucanen 120 mg/kg,
fructo-oligosachariden 100 mg/kg), glucosamine (300 mg/kg),
gedroogde rozemarijn en tijm (250 mg/kg), chondroïtinesulfaat
(200 mg/kg), Mojave yucca (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus
HA - 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).

VERPAKKING
2,5 kg 2035235
12 kg 2035236
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U

Calibra DOG LIFE
Adult Small Breed
Chicken

KIP
& RiJST

Volledig diervoeder voor volwassen honden van
kleine rassen (tot 10 kg) met kleinere brokken. De
samenstelling van het recept helpt om de algemene
vitaliteit van de hond te waarborgen. De hypoallergene
samenstelling is laag in graan (enkel rijst) en is geschikt
voor honden met een gevoelig spijsverteringsstelsel.
Het recept, gemaakt met kip van hoge kwaliteit,
bevat 85% dierlijke eiwitten. De voeding is verrijkt
met zalmolie om de huid en vacht te verzorgen.
Toegevoegde prebiotica, β-glucanen en Lactobacillus
ondersteunen de werking van het spijsverteringsstelsel
en versterken het immuunsysteem. Vitaminen en
gechelateerde mineralen zorgen voor een goede werking
van het organisme en helpen om ziekten te voorkomen.

85%

dierlijke
EIWITTEN

“HUIDONDERSTEUNING
& VitalitEIT“

SpeciaLE BESTANDDELEN
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 & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.

Samenstelling
Kip (42%), rijst (24%), gevogeltevet (11%, met tocoferolen als
conserveermiddel), brouwersrijst (8%), gehydrolyseerd gevogelteeiwit (5%), gedroogde appelpulp (3%), gist, gehydrolyseerde
kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica (mannanoligosacchariden 120 mg/kg, β-glucanen 100 mg/kg, fructooligosacchariden 70 mg/kg), gedroogde rozemarijn en tijm (200
mg/kg), Mojave yucca (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA
- 122 geïnactiveerd (15 × 109 cellen/kg).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................29%
Vetgehalte ...........................................................................................17%
Ruwe celstof ......................................................................................2,5%
Ruwe as .................................................................................................7%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,6%
Fosfor ..................................................................................................1,2%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ........................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,3%
Omega-6 vetzuren ............................................................................2,3%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................85%
Metaboliseerbare energie: 3.910 kcal/kg.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)
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VERPAKKING
1,5 kg 2035237
6 kg
2035238

M

Calibra DOG LIFE
Adult Small Breed
LAMB

Lam
& RiJST

Volledig diervoeder voor volwassen honden van kleine
rassen (tot 10 kg) met kleinere brokken. De voeding is
hypoallergeen, laag in graan (enkel rijst) en is gemaakt
met hoogwaardig lamsvlees. De dierlijke eiwitten maken
80% van het totale eiwitgehalte uit. Verrijkt met zalmolie,
wat helpt bij de verzorging van de huid en vacht.
Toegevoegde prebiotica en probiotica ondersteunen
een goede spijsvertering en samen met een mix van
vitaminen en gechelateerde mineralen versterken ze
ook het immuunsysteem en de algemene gezondheid
en vitaliteit.

80%

dierlijke
EIWITTEN

“HUIDONDERSTEUNING
& VitalITEIT“

SpeciaLE BESTANDDELEN
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 & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.

Samenstelling
Lam (40%), rijst (28%), gevogeltevet (11%, met tocoferolen als
conserveermiddel), brouwersrijst (10%), gedroogde appelpulp (3%),
gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), 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).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................27%
Vetgehalte ...........................................................................................17%
Ruwe celstof ......................................................................................2,5%
Ruwe as .................................................................................................7%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,6%
Fosfor ..................................................................................................1,2%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ........................................................................................0,1%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,5%
Omega-6 vetzuren ...............................................................................2%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................80%
Metaboliseerbare energie: 3.905 kcal/kg.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)
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VERPAKKING
1,5 kg 2035263
6 kg
2035264
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U

CalibrA DOG LIFE
Adult Medium Breed
Chicken

KIP
& RiJST

Volledig diervoeder voor volwassen honden van
middelgrote rassen (10-30 kg). Het hypoallergene recept
is gebaseerd op hoogwaardige dierlijke eiwitten, die 90%
van het totale eiwitgehalte uitmaken, en is laag in graan
(enkel rijst). De toegevoegde prebiotica, probiotica en
β-glucanen ondersteunen een goede spijsvertering en
versterken het immuunsysteem. De ontgiftende werking
van Mojave yucca helpt om gasvorming en de geur
van ontlasting te verminderen. Een mix van vitaminen
en gechelateerde mineralen zorgt eveneens voor een
goede werking van het hele organisme en versterkt
het immuunsysteem. Het recept biedt daarom een
aanzienlijke ondersteuning voor de actieve levensstijl van
de hond.

90%

dierlijke
EIWITTEN
SpeciaLE BESTANDDELEN
VITAMINEN & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.
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.

“ACTIEF LEVEN
& OptimalE SPIJSVERTERING“

Samenstelling
Kip (40%), rijst (30%), gevogeltevet (9%, met tocoferolen als
conserveermiddel), brouwersrijst (6%), gehydrolyseerd gevogelteeiwit (5%), gedroogde appelpulp (3%), gist, gehydrolyseerde
kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica (mannanoligosachariden 120 mg/kg, β-glucanen 100 mg/kg, fructooligosachariden 70 mg/kg), gedroogde rozemarijn en tijm (200 mg/
kg), Mojave yucca (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122
geïnactiveerd (15 x 109 cellen/kg).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................24%
Vetgehalte ...........................................................................................15%
Ruwe celstof ......................................................................................2,8%
Ruwe as ..............................................................................................6,5%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,4%
Fosfor ..................................................................................................1,1%
Natrium ...............................................................................................0,3%
Magnesium ......................................................................................0,09%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,3%
Omega-6 vetzuren ............................................................................1,9%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................90%
Metaboliseerbare energie: 3.800 kcal/kg.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)
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VERPAKKING
2,5 kg 2035240
12 kg 2035241

M

CalibrA DOG LIFE
Adult Medium Breed
Lamb

Lam
& RiJST

Volledig diervoeder voor volwassen honden van
middelgrote rassen (10-30 kg). Dit recept is laag in graan
(enkel rijst), hypoallergeen en licht verteerbaar. Dierlijke
eiwitten vormen 80% van het totale eiwitgehalte en
zorgen voor een hoge voedingswaarde. Toegevoegde
prebiotica en probiotica zorgen voor een optimale
spijsvertering en versterken het immuunsysteem.
De ontgiftende werking van Mojave yucca helpt om
gasvorming en de geur van ontlasting te verminderen.
Een geselecteerde mix van vitaminen en gechelateerde
mineralen zorgt voor een goede werking van het
organisme en helpt om ziekten te voorkomen.

80%

dierlijke
EIWITTEN
SpeciaLE BESTANDDELEN
VITAMINEN & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.
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.

“ACTIEF LEVEN
& OPTIMALE SPIJSVERTERING“

Samenstelling
Lam (38%), rijst (32%), gevogeltevet (10%, met tocoferolen als
conserveermiddel), brouwersrijst (8%), gedroogde appelpulp (4%),
gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), 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).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................27%
Vetgehalte ...........................................................................................16%
Ruwe celstof .........................................................................................3%
Ruwe as .................................................................................................7%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,7%
Fosfor ..................................................................................................1,2%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ......................................................................................0,09%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,4%
Omega-6 vetzuren ............................................................................1,9%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................80%
Metaboliseerbare energie: 3.820 kcal/kg.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)
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VERPAKKING
2,5 kg 2035242
12 kg 2035243

15

U

CalibrA DOG LIFE
Adult Large Breed
Chicken

KIP
& RiJST

Volledig diervoeder voor volwassen honden van grote
rassen (meer dan 30 kg) met grotere brokken. De
voeding voldoet aan de specifieke voedingsbehoeften
van grote honden dankzij een hoog gehalte aan
hoogwaardige kip. Het recept is laag in graan (enkel
rijst), hypoallergeen en licht verteerbaar. De dierlijke
eiwitten vormen 85% van het totale eiwitgehalte.
Om een gestrest bewegingsapparaat te verzorgen,
worden chrondroprotectiva toegevoegd om het
gewrichtskraakbeen te voeden en te beschermen. Het
recept bevat prebiotica om een optimale spijsvertering
te ondersteunen en Mojave yucca wat een ontgiftende
werking heeft en gasvorming en de geur van ontlasting
helpt verminderen.

85%

dierlijke
EIWITTEN

SpeciaLE BESTANDDELEN
CHONDROPROTECTIVA (chondroïtinesulfaat
en glucosamine) zijn goed voor het behoud van
gezond kraakbeen.
VITAMINEN & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDEN (FOS) EN
MANNAN-OLIGOSACCHARIDEN (MOS)
zijn prebiotica die een evenwichtige microflora in
de darmen bevorderen en de spijsvertering en het
immuunsysteem ondersteunen.
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.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

16

Samenstelling
Kip (40%), rijst (28%), brouwersrijst (8%), gevogeltevet (7%, met
tocoferolen als conserveermiddel), gedroogde appelpulp (5%),
gehydrolyseerd gevogelte-eiwit (5%), gist, gehydrolyseerde
kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica (mannanoligosacchariden 120 mg/kg, β-glucanen 100 mg/kg, fructooligosacchariden 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).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................25%
Vetgehalte ...........................................................................................14%
Ruwe celstof .........................................................................................3%
Ruwe as ..............................................................................................6,2%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,4%
Fosfor ..................................................................................................1,1%
Natrium ...............................................................................................0,3%
Magnesium ......................................................................................0,09%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,3%
Omega-6 vetzuren ............................................................................1,7%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................85%
Metaboliseerbare energie: 3.750 kcal/kg.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Gewicht volwassen
hond (kg)

“OPTIMALE SPIJSVERTERING
& GEWRICHTSONDERSTEUNING“
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VERPAKKING
2,5 kg 2035244
12 kg 2035245

M

CalibrA DOG LIFE
Adult Large Breed
Lamb

Lam
& RiJST

Volledig diervoeder voor volwassen honden van
grote rassen (meer dan 30 kg). De hypoallergene
samenstelling is laag in graan (enkel rijst) en is geschikt
voor honden met een gevoelig spijsverteringsstelsel.
Het formaat van de brokken is aangepast aan de
fysiologische behoeften van grote honden. De dierlijke
eiwitbronnen, die 80% van het totale eiwitgehalte van het
recept uitmaken, bevatten hoogwaardig lamsvlees. De
toegevoegde chondroprotectiva bieden een continue
ondersteuning van het bewegingsapparaat. Prebiotica
en Mojave yucca zorgen voor een goede werking van het
spijsverteringsstelsel door de darmflora te ondersteunen
en de gasvorming in de darmen van de hond en de geur
van ontlasting aanzienlijk te verminderen.

80%

dierlijke
EIWITTEN

SpeciaLE BESTANDDELEN
CHONDROPROTECTIVA (chondroïtinesulfaat
en glucosamine) zijn goed voor het behoud van
gezond kraakbeen.
VITAMINEN & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDEN (FOS) EN
MANNAN-OLIGOSACCHARIDEN (MOS)
zijn prebiotica die een evenwichtige microflora in
de darmen bevorderen en de spijsvertering en het
immuunsysteem ondersteunen.
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.

“OPTIMALE SPIJSVERTERING
& GEWRICHTSONDERSTEUNING“
Samenstelling
Lam (36%), rijst (34%), brouwersrijst (10%), gevogeltevet (7%, met
tocoferolen als conserveermiddel), gedroogde appelpulp (5%),
gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (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).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................25%
Vetgehalte ...........................................................................................14%
Ruwe celstof ......................................................................................3,2%
Ruwe as ..............................................................................................6,8%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,5%
Fosfor ..................................................................................................1,1%
Natrium ...............................................................................................0,4%
Magnesium ......................................................................................0,09%
Omega-3 vetzuren ...........................................................................0,4 %
Omega-6 vetzuren ............................................................................1,7%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................80%
Metaboliseerbare energie: 3.720 kcal/kg.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
Gewicht volwassen
hond (kg)
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2,5 kg 2035246
12 kg 2035247

17

M

CalibrA DOG LIFE
Senior Small Breed
Lamb

Lam
& RiJST

Volledig diervoeder voor senior honden (ouder dan 7
jaar) van kleine rassen (tot 10 kg), licht verteerbaar
en hypoallergeen met een uitgebalanceerde
voedingssamenstelling. De verhouding tussen
hoogwaardig lamsvlees en een laag graangehalte (enkel
rijst) werd verfijnd, om te voorzien in de behoeften van
de gevoelige spijsvertering van oudere honden. De
dierlijke eiwitten, die 85% van het totale eiwitgehalte
uitmaken, dragen bij aan de hoge voedingswaarde van
het recept. Verrijkt met zalmolie voor een gezonde huid
en vacht. De toegevoegde vitaminen en gechelateerde
mineralen ondersteunen de algemene gezondheid
van de hond, terwijl β-glucanen en Lactobacillus het
immuunsysteem versterken.

“HUIDONDERSTEUNING
& ALGEMENE GEZONDHEID“

SpeciaLE BESTANDDELEN
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 & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
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.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
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Samenstelling
Lam (40%), rijst (30%), brouwersrijst (10%), gedroogde appelpulp
(5%), gevogeltevet (5%, met tocoferolen als conserveermiddel),
gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), gedroogde
bietenpulp, 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).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................24%
Vetgehalte ...........................................................................................14%
Ruwe celstof ......................................................................................2,8%
Ruwe as ..............................................................................................6,5%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,4%
Fosfor ..................................................................................................1,1%
Natrium ...............................................................................................0,3%
Magnesium ......................................................................................0,08%
Omega-3 vetzuren ............................................................................0,4%
Omega-6 vetzuren ............................................................................1,6%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................85%
Metaboliseerbare energie: 3.750 kcal/kg.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Gewicht volwassen
hond (kg)
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CalibrA DOG LIFE
Senior Medium & Large
Breed Chicken

KIP
& RiJST

Volledig diervoeder voor senior honden (ouder dan 6
jaar) van middelgrote en grote rassen (meer dan 10 kg).
Het is een zeer goed verteerbare voeding die geschikt
is voor de gevoelige spijsvertering van oudere honden.
Het recept bevat hoogwaardig kippenvlees en is laag in
graan (enkel rijst). De dierlijke eiwitten vormen 85% van
het totale eiwitgehalte. Verrijkt met chondroprotectiva
voor de intensieve verzorging van de gewrichten en
het bewegingsapparaat van grote oudere honden.
Toegevoegde prebiotica zorgen voor een goede werking
van het spijsverteringsstelsel. Mojave yucca heeft
een ontgiftende werking en vermindert gasvorming
en de geur van ontlasting. Een geselecteerde mix van
vitaminen en gechelateerde mineralen heeft een positief
effect op de algemene gezondheid en versterkt het
immuunsysteem.

85%

dierlijke
EIWITTEN

SpeciaLE BESTANDDELEN
CHONDROPROTECTIVA (chondroïtinesulfaat
en glucosamine) zijn goed voor het behoud van
gezond kraakbeen.
VITAMINEN & GECHELATEERDE
MINERALEN (goed opneembare organische
mineralen) ondersteunen de goede werking van het
organisme en verhogen de weerstand.
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDEN (FOS) EN
MANNAN-OLIGOSACCHARIDEN (MOS)
zijn prebiotica die een evenwichtige microflora in
de darmen bevorderen en de spijsvertering en het
immuunsysteem ondersteunen.
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.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
10

Samenstelling
Kip (40%), rijst (28%),brouwersrijst (8%), gedroogde appelpulp
(6%), gedroogde bietenpulp, gehydrolyseerd gevogelte-eiwit
(3%), gevogeltevet (3%, met tocoferolen als conserveermiddel),
gist, gehydrolyseerde kippenlever (2%), zalmolie (2%), prebiotica
(mannan-oligosachariden 120 mg/kg, β-glucanen 100 mg/kg,
fructo-oligosachariden 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).
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit .............................................................................................26%
Vetgehalte ...........................................................................................10%
Ruwe celstof ......................................................................................3,5%
Ruwe as ..............................................................................................6,2%
Vochtgehalte ........................................................................................9%
Calcium ..............................................................................................1,5%
Fosfor ..................................................................................................1,1%
Natrium ...............................................................................................0,3%
Magnesium ......................................................................................0,08%
Omega-3 vetzuren ..........................................................................0,25%
Omega-6 vetzuren ............................................................................1,4%
Dierlijke eiwitten van het totale eiwitgehalte ................................85%
Metaboliseerbare energie: 3.540 kcal/kg.

Werkelijk formaat
van de hondenbrok
Schaal 1:1

Gewicht volwassen
hond (kg)

“GEWRICHTSONDERSTEUNING
& ALGEMENE GEZONDHEID“
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