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Het begon allemaal met een overtuiging: Ook viervoeters hebben recht op een kwalitatief
hoogwaardige, gezonde en goed verdraaglijke voeding zonder schadelijke additieven.
Dat was 15 jaar geleden. Sindsdien is er veel gebeurd: Vet-Concept is uitgegroeid tot een ervaren specialist op het gebied van gezondheid en voeding voor dieren en biedt een breed scala
aan hoogwaardige diervoeders die voortdurend wordt gecontroleerd en verder ontwikkeld. Er is
echter weinig veranderd: Onze overtuiging en ons verantwoordelijkheidsgevoel tegenover mens
en dier vormen nog altijd de drijvende kracht.
Jarenlange ervaring heeft aangetoond: Ieder dier is anders. En elk dier heeft voer nodig, dat
aan zijn behoeften voldoet. Daarom wordt ons assortiment individueel, op basis van ras, leeftijd
en activiteit van uw lieveling, samengesteld. Bovendien mobiliseren onze dierenartsen al hun
kennis om voer voor sensibele dieren en dieren met allergieën evenals voor de meest diverse
ziekten te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat u in ons zeer gespecialiseerde assortiment altijd het juiste product voor uw lieveling vindt, staan onze competente en vakkundige adviseurs u
gratis met raad en daad terzijde. Hier krijgt u alle tips die u als eigenaar van een huisdier moet
weten. Zo kunt u ervan uitgaan, dat voedingsgerelateerde ziekten bij uw huisdier van begin af
aan worden vermeden – en dat u uw lieveling met alles verzorgt, wat het nodig heeft.
Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken: Dank u wel voor uw
vertrouwen, uw loyaliteit, het feit dat u ons bij anderen hebt aanbevolen en de positieve feedback.
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TORSTEN HERZ

SEBASTIAN SCHLATTER

Bedrijfsleidster

Bedrijfsleider

Bedrijfsleider
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Wij gebruiken bij de vervaardiging uitsluitend vis- en vleesmateriaal dat geselecteerd wordt volgens de geldende levensmiddelencriteria.
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Wij geven bij alle producten het verteerbare ruwe eiwit aan. De
verteerbaarheid ligt bij alle producten duidelijk boven 90%!
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Versheid, die uw huisdier smaakt!
Alle diervoeders worden in kleine series geproduceerd en zonder langdurige opslag direct naar u verstuurd.

Omwille van de gezondheid van uw huisdier zien wij bewust
af van de verwerking van suiker en karamel in onze dierenvoeding.
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HARTELIJK WELKOM

Er worden uitsluitend volle granen en groente en aardappelen
in levensmiddelenkwaliteit verwerkt.

Wij verwerken principieel geen varkensvlees, net zomin als
genetisch gemanipuleerde ingrediënten.

Onze producten bevatten gegarandeerd geen geur-, kleur-,
smaak- of chemische conserveringsstoffen.

Als verantwoorde dierenvrienden nemen wij natuurlijk ook afstand van dierproeven.
Om de kwaliteit te waarborgen zijn onze producten uitsluitend
via uw dierenarts/natuurgenezer voor dieren of bij ons via de directe verkoop verkrijgbaar.

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220
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VET-CONCEPT KWALITEIT

WIJ TONEN

U wilt als verantwoordelijk baasje precies weten,
wat u uw hond of kat te eten geeft? Wij vertellen het u!

GRAAG,
wat wij te bieden hebben!
Bij de keuze van het voer laten wij ons helaas maar al te
vaak door dure reclame leiden. Waarom geloven wij de mooie
beelden?
Misschien omdat wij de inhoudsopgaven en declaraties vaak
maar zeer moeilijk kunnen lezen en niet begrijpen, wat dat eigenlijk allemaal betekent. Misschien omdat we niet weten, wat
de fabrikanten mogen verwerken en welke gevolgen dit voor
onze viervoeters heeft.
Vet-Concept wil u daarom behulpzaam zijn, de vaak verwarrende informatie op de productverpakkingen te begrijpen. Wij
letten bij de keuze van de fabrikanten en producenten op compromisloze kwaliteit van de grondstoffen en de filosofieën die
deze fabrikanten vertegenwoordigen.
Alleen op deze manier kunnen we waarborgen dat de productie daadwerkelijk volgens onze hoge kwaliteitseisen verloopt en dat de kwaliteit van de grondstoffen niet daalt vanwege economische belangen. Want bij Vet-Concept garanderen
onafhankelijke dierenartsen en wetenschappers de kwaliteit
en reinheid van de producten.
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

VET-CONCEPT

"Om de hoge kwaliteit van de diervoeders te
waarborgen, wordt iedere charge naar eer en
geweten gecontroleerd. Alleen zo kunnen wij dat
bieden, wat wij beloven: Gezonde voeding voor
viervoeters."
Anne Dörries – Verantwoordelijke dierenarts
Daniel – Kwaliteitszorg
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KWALITEIT

» SAMENSTELLING «

WIJ TONEN

GRAAG,
wat wij te bieden hebben!

Aan de linkerkant van de voerzak vindt u de
samenstelling, analytische bestanddelen en
additieven in vier talen.

Hier vindt u alle ingrediënten die zijn verwerkt in het desbetreffende
voer – afhankelijk van het aandeel in aflopende volgorde. Verklaring
behoeven hier vooral de begrippen "Vlees en dierlijke bijproducten"
of "plantaardige bijproducten".
In beide gevallen zijn er grote verschillen in kwaliteit, aangezien
voor dierenvoeding ook minderwaardige "bijproducten" mogen worden verwerkt. Vet-Concept heeft daarom een heel eenvoudig principe: Wij gebruiken alleen ingrediënten, die ook geschikt en goedgekeurd zijn voor de menselijke consumptie.

» ANALYTISCHE BESTANDDELEN «
Het kopje "Analytische bestanddelen" levert een nauwkeurige analyse
van de voedingsstoffen in onze producten. Hier vindt u gedetailleerde
informatie over de hoeveelheid eiwitten (ruw eiwit), vetten (ruw vet),
vezels (ruwe celstoffen) en mineralen (ruwe as) er in het voer.
Een belangrijk gegeven is bovendien het aandeel van de verteerbare
ruwe eiwitten. Deze waarde geeft aanzienlijk meer informatie over de
verteerbaarheid en de voedingswaarde van voer dan de totale hoeveelheid eiwit. Des te hoger deze waarde is, des te beter.

» ADDITIEVEN «
Additieven zijn componenten van het voer, die niet afkomstig zijn uit
de grondstoffen. Hiertoe behoren bijv. belangrijke mineralen, sporenelementen en vitamines die onze diervoeding nog waardevoller
maken. Vet-Concept ziet echter consequent af van het gebruik van
kleur- en aromastoffen evenals chemische conserveringsmiddelen.
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VLEES

VIS

DAAR GAAN WIJ VOOR...

... EN DAT HEEFT HET TOT GEVOLG:

Hoogwaardige vleesbasis – vers vlees of
vleesmeel van rund, wild, gevogelte, geit, lam,
rendier, paard, kangoeroe en konijn

Optimale verzorging met hoogwaardige dierlijke eiwitten en levensnoodzakelijke aminozuren, belangrijk voor de opbouw van de spieren, haargroei, nieuwvorming van hormonen en weefsel

Zeevis, zalm, hoogwaardige bestanddelen van
mosselen en zeewier, spirulina, gecontroleerde
levensmiddelenkwaliteit en gecontroleerd op
schadelijke stoffen

Goed verteerbare eiwitten met hoogwaardige aminozuren, natuurlijk jodiumgehalte en andere belangrijke sporenelementen, gewrichtsactieve
voedingsstoffen en omega-3 vetzuren

Volkoren van spelt, tarwe, rogge en rijst, maïs,
gierst, haver en gefermenteerde gerst

Volwaardige voeding met goed verteerbare koolhydraten, hoogwaardige
plantaardige eiwitten, natuurlijke mineralen, vitaminen en beschermende stoffen voor een goede consistentie van de ontlasting

OLIËN & VETTEN

Hoogwaardige, koudgeperste plantaardige oliën, lijn- en olijfolie, visolie, gevogelte-, lamsen rundvet, hennepolie, koolzaadolie

Ideale energieleveranciers, weefsel- en celbescherming, beste tolerantie,
essentiële vetzuren voor een gezonde huid & mooie vacht, omega-3 vetzuren met ontstekingsverlichtende werking

GROENTEN

Verse aardappelen, zoete aardappelen, pompoen, pastinaak, wortelen en nog veel meer uit
gecontroleerde teelt

De best mogelijke levering van vitaminen, mineralen, gezonde vezels en
andere beschermende plantaardige stoffen, voor een actieve stofwisseling en een sterk immuunsysteem

KRUIDEN

Pure kruiden in DAB-kwaliteit (Duits geneesmiddelenboek), bijv. venkel, komijn, paardebloem, zoethout, rozemarijn

Stimulatie van de verteringsprocessen, verbeterd gebruik van de voedingsstoffen en stimulatie van de stofwisseling, meer vitaliteit en prestatievermogen

Lijnzaad, druivenpit extracten, chiazaad

Optimale celbescherming door secundaire plantaardige stoffen en essentiële vetzuren, optimale spijsvertering door vezels en slijmstoffen

VRUCHTEN

Bietenpulp met veel pectine en appelpectine
met vezelstoffen die de spijsvertering bevorderen, bananen

Voedingssubstraten voor de gewenste darmflora, verbetering van het gebruik van voedingsstoffen en de consistentie van de ontlasting

GIST

Bijzonder zorgzaam gefermenteerde gist met
een hoog gehalte aan essentiële aminozuren
en vitamines, met name vitamine B

Uitstekende bron van vitamines, stimulatie van de gezonde darmflora,
ondersteuning van het immuunsysteem

GRANEN

ZADEN

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

VET-CONCEPT » KWALITEIT

VET-CONCEPT

ONS GEHEIM VOOR GOEDE VOEDING
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ADVIES, BESTELLING EN VERZENDING

BONUSPUNTEN VERZAMELEN & SPAREN

Farid – een van onze
betrouwbare
magazijnmedewerkers

Voor elke levering ter waarde van ten minste 25 euro krijgt u 5 bonuspunten van
ons. Met een hoger factuurbedrag kunt u nog meer bonuspunten verzamelen.
Hierbij ontvangt u voor iedere 25 euro omzet 5 bonuspunten. Voor 50 verzamelde bonuspunten ontvangt u onze loyaliteitsbonus van 12,50 euro op uw
klantenrekening. Reeds bij de volgende bestelling kunt u gebruik maken van
dit tegoed en kunt u bijzonder gunstig inkopen bij Vet-Concept. Een contante
uitkering van dit bedrag is helaas niet mogelijk.

BIJ UW BESTELLING BIEDEN WIJ U LUCRATIEVE KORTINGEN AAN
Vanaf een factuurbedrag van 75,00 euro bieden wij een korting van 5% . Bij een
factuurbedrag van meer dan 150,00 euro zelfs een korting van 10%.
Farid – een van onze betrouwbare magazijnmedewerkers

UW TEVREDENHEID
is ons doel!

Onze vakkundige voedingsadviseurs in de centrale helpen u graag bij het vinden van de optimale voedingssamenstelling voor uw dier.
De leverservice van Vet-Concept brengt de door u bestelde goederen per pakketdienst tot aan
uw voordeur, vanaf 14,90 euro zelfs zonder verzendkosten. Op deze manier is een snelle en betrouwbare levering gewaarborgd. Dit is bijzonder belangrijk om lange opslag- en levertijden te
voorkomen en zo de best mogelijke versheid van de producten te garanderen.
Bovendien garanderen wij: Bestellingen die op werkdagen voor 14.00 uur bij ons binnenkomen, verlaten nog op dezelfde dag ons magazijn! »

256
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DOORVERTELLEN IS DE MOEITE
WAARD!
Voor iedere door u verwezen nieuwe klant, die onze producten test
en bij ons voer ter waarde van
minimaal 14,90 bestelt, worden
er automatisch 25 bonuspunten op uw klantenrekening bijgeschreven.

Ons adviesteam staat op de volgende dagen
persoonlijk voor u klaar:
 aandag tot en met vrijdag – 07.30 tot
M
22.00 uur Zaterdag – 08.00 tot 18.00 uur

VET-CONCEPT

Veel eigenaren van huisdieren weten een persoonlijk
advies op prijs te stellen als het om de gezondheid
van hun dieren gaat. Wij staan graag voor u klaar.
Tamara – Vakkundig adviseur
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De hond is net als zijn voorouder, de wolf,
een vertegenwoordiger van de carnivoren
en leeft van prooidieren. Hierbij eet de
hond niet alleen het vlees!
Afhankelijk van de leefruimte en het jaargetijde staan wormen, insecten, vissen,
muizen, kleine knaagdieren, en zelfs grassen, wortelen en vruchten op het menu. De
prooi wordt tot op enkele moeilijk of niet
verteerbare resten nagenoeg helemaal opgegeten en levert de hond niet alleen eiwit
en vet, maar ook andere levensnoodzakelijke voedingsstoffen zoals: »

» Calcium uit de botten
» Natrium uit het bloed
» Vetoplosbare vitamines uit de organen (in
het bijzonder lever en nieren)
» Wateroplosbare vitamines uit darm en
darminhoud
» Essentiële vetzuren uit het lichaamsvet
»O
 nverteerbare componenten (vezelachtig
plantaardig materiaal uit de darminhoud)
die dringend nodig zijn voor de functie
van het spijsverteringskanaal.

In de gemeenschap met mensen werd de hond meer
en meer een huisdier. De hond heeft zich dus
aan het beschikbare voedsel moeten aanpassen en is inmiddels grotendeels afhankelijk
van het voer dat hij van de mens krijgt.
Hierdoor groeit onze verantwoordelijkheid
voor een op het dier afgestemde, natuurlijke voeding van onze trouwe vriend. Het
risico van verkeerde voeding neemt toe, zodra mens en hond "dicht bij elkaar" samenleven en de hond wordt blootgesteld aan het
gevaar, steeds meer op de mens te lijken. Ondanks hoogwaardig voer komen daardoor vaak
voedselgerelateerde problemen zoals een doffe
vacht, droge huid, jeuk of pijn in de ledematen voor.

DE HOND

in de evolutie

Alleen geschikt voer kan de gezondheid en de
prestaties van de hond optimaal ondersteunen.
Daarom is het van belang dat het baasje kennis
heeft van het benodigde voer van de verschillende
rassen en de tolerantie en vertering van het voer.

ONZE TIP:
Een behoedzame verandering van het voer gebeurt
stapsgewijs en begint het beste met het activeren van
de darmwerking. Zie pagina 45 en 67.
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» …heeft een hoog gehalte aan glycosamino-glycanen en essentiële vetzuren
» … verbetert de toevoer van voedingsstoffen naar
de gewrichten
» …ondersteunt de opbouw en regeneratie van gewrichten, banden en pezen

IMMUNOGLOBULINE
» …zijn in de moedermelk aanwezige antistoffen ter
bescherming tegen ziekten en kunnen later door
de puppy‘s zelf worden gevormd
» … versterken de afweer en de gezondheid van
de darm
» …zijn enorm belangrijk bij het grootbrengen zonder moeder

GLUTENVRIJE INGREDIËNTEN
» Gluten, ook wel eiwitlijm genoemd, is bestanddeel van tal van soorten graan
» Glutenvrij zijn o.a.: rijst, maïs, gierst, boekweit,
aardappelen en groente

MOS (MANNAN-OLIGOSACCHARIDEN)
» …zijn complexe koolhydraten, die uit
gistcelwanden worden gewonnen en niet
verteerd kunnen worden
» …blokkeren schadelijke bacteriën bij het aanhechten aan de darmwand
» …ondersteunen de vermenigvuldiging van gezonde darmbacteriën evenals het immuunsysteem

ESSENTIËLE VETZUREN = LEVENSNOODZAKELIJKE VETZUREN
» …worden door het lichaam onvoldoende zelf
gevormd en moeten via de voeding worden opgenomen
» …zijn onmisbaar bij de bescherming van de huid
en het immuunsysteen en verlichten ontstekingen

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

L-CARNITINE
» …versterkt de spiercellen van binnenuit met
vetzuren
» … is belangrijk voor de hart- en lichaamsspieren
» …verbetert de conditie en vetverbranding

PROBIOTICA

HONDEN

NIEUW-ZEELANDSE GROENLIPMOSSEL

» …zijn levende micro-organismen, zoals bijv.:
enterococcus faecium (melkzuurbacteriën)
» …maken deel uit van de gezonde darmflora en
stimuleren de vermenigvuldiging
» …zijn werkzaam bij spijsverteringsstoornissen
en diarree, en zijn belangrijk bij het herstel van
de darmgezondheid en het immuunsysteem

FOS (FRUCTO-OLIGOSACCHARIDEN)
» …zijn diëtetische vezelstoffen van
plantaardige oorsprong, bijv. cichorei
en rode biet
» …bevorderen de vermenigvuldiging van gezonde darmbacteriën en de lichte uitscheiding van
belastende metabolieten via de darm
» …versterken het immuunsysteem en ontzien de
nieren en lever bij het ontgiften

NATUURLIJKE ANTIOXIDANTEN VOOR DE
CELBESCHERMING
Geselecteerde diëtetische componenten met een
hoog antioxidatief potentieel vullen elkaar synergetisch aan en dragen effectief bij aan de celbescherming. Bij ziekten en vooral bij stofwisselingssituaties kan een additief in het voer helpen
om in de verhoogde behoefte aan antioxidatieve
stoffen te voorzien en het organisme beter tegen
schadelijke metabolieten te beschermen.

GOED OM
TE WETEN

257
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EEN GOEDE

START

in een gezond leven!

De start in een nieuw leven is altijd spannend – niet alleen
voor de puppy's en de hondenmoeders, maar ook voor ons
mensen. Daarom is een contactpersoon, die de behoeften van
puppy's, jonge honden en moederdieren door jarenlange ervaring kent – en u graag met raad en daad terzijde staat – des
te belangrijker.
Gedurende de eerste vier weken is de moedermelk de beste
voeding voor puppy's. Zij bevat alle belangrijke voedingsstoffen
die de puppy's nodig hebben – en wordt bijzonder goed verdragen. Voor de teef zijn deze vier weken echter een harde tijd. Zij
moet niet alleen zichzelf verzorgen, maar ook haar puppy's. Om
een tekort aan voedingsstoffen te voorkomen en de melkproductie te stimuleren, raden wij YOUNG PACK aan als puppyvoeding –
idealiter zelfs tijdens de laatste twee weken van de dracht.
Bij de puppy's zelf merkt men meestal in de 3de tot 4de week,
dat het juiste tijdstip voor het bijvoeren is aangebroken. Zij worden steeds onrustiger, willen voortdurend drinken en eten zelfs
het voer van hun moeder op. Dit is het tijdstip waarop een eigen
voerbak nodig is. Welk voer voor puppy's het juiste is, hangt af
van diverse factoren – vooral van de individuele ontwikkeling,
het te verwachten gewicht op volwassen leeftijd en het ras. Het is
in ieder geval belangrijk om het jonge dier regelmatig te wegen
en zijn gewicht met behulp van onze puppytabel (pagina 18) te
controleren. Vooral in de eerste zes tot acht maanden – de belangrijkste groeifase – hebben puppy's behoefte aan een nauwkeurig afgestemd energie- en eiwitgehalte. Over het algemeen
geldt: Een lichte vertraging in de groeisnelheid heeft geen negatieve invloed op de gezondheid – snel groeien daarentegen wel.
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Zeer goed verteerbare premium
voeding voor puppy's vanaf de
4de week

PRODUCTOVERZICHT
puppyvoeding

01

02

»  KIP  «
Soft Premium Voeding Ideaal voor
puppy's

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

»  YOUNG PACK MIDI  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding voor jonge honden van
middelgrote rassen vanaf de 4de
maand

» IMMULAK DOG  «

01

»  YOUNG PACK MAXI  «

03

»  INTESTINUM-LIQUID  «

PREMIUM
DROOGVOER

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor jonge honden van
grote rassen vanaf de 4de maand

De puppymelk vanaf de 1ste dag

Probiotisch voedingssupplement
bij diarree en verandering van het
dieet

02
SOFT PREMIUM
NATVOER

»  BIO-DARMPULVER  «

PUPPY'S

» YOUNG PACK  «

Voedingssupplement ter ondersteuning van de maag- en darmgezondheid

»  GAG PLUS  «
Voedingssupplement voor een
verhoogde sportieve fitness en
conditie

04

VERZORGING

»  NACHTKERZENÖL  «
Voedingssupplement voor de gezondheid van de huid en het immuunsysteem

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03
» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw puppy vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

04
Iedere pup heeft er baat bij, stevig te kauwen. Een van de redenen,
waarom droogvoer vaak de voorkeur heeft. De krokante brokken zorgen tijdens het kauwen voor de nodige druk die kaken en tanden
sterk en veerkrachtig maakt. Voor een optimale verzorging zie onze
aanbevelingen over de hoeveelheid voer.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

»  FERTIL-BALANCE  «
Voedingssupplement voor fokdieren en bij schijnzwangerschap

»  BIOTIN-KOMPLEX  «
Voedingssupplement bij vachtwisseling, haarverlies en brekende
nagels

»  FEMALE  «
Voedingssupplement bij drachtigheid en tijdens het zogen

HONDEN » PUPPY‘S
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»G
 oed verteerbaar gevogelte voor de
beste tolerantie
»V
 itamines en mineralen voor groei
en botvorming
»M
 et groenlipmossel voor gevoelige
gewrichten

MAAG & DARM

HUID & VACHT

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

VOOR ONZE KLEINTJES

YOUNG PACK
Zeer goed verteerbaar premium voer voor puppy's vanaf de 4de week
YOUNG PACK is optimaal afgestemd op het gebit van puppy's. Goed verteerbaar gevogelte maakt
een optimale verwerking van het eerste vaste voer mogelijk. Met glutenvrije rijst en maïs voor
de grootst mogelijke tolerantie. Essentiële vetzuren zorgen voor een gezonde huid en een sterk
immuunsysteem. Nieuw-Zeelandse groenlipmossel, zeewier, lijnzaad en geselecteerde kruiden
stimuleren de gehele stofwisseling. Een evenwichtige calcium-fosfor verhouding versterkt de
botten en bevordert een gezonde groei.
Bij de eerste keren bijvoeren kunt u de brokjes het beste inweken. Vanaf de 6de week kan YOUNG
PACK droog worden aangeboden – voor kleine hondenrassen tot en met de 12de maand, voor de
grotere rassen slechts tot en met de 4de maand.
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2303
2310

HONDEN » PUPPY‘S

Prijs
20,20 €
51,77 €

GEWICHTSCONTROLE

MAAG & DARM

HUID & VACHT

HUID & VACHT

BOTTEN & GEWRICHTEN

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

IMMUUNSYSTEEM

PUPPY'S

MAAG & DARM

GEZOND OPGROEIEN

VOOR DEGENEN, DIE GROTE PLANNEN HEBBEN

Zeer goed verteerbare premium voeding voor jonge honden
van middelgrote rassen vanaf de 4de maand

Zeer goed verteerbare premium voeding voor jonge honden
van grote rassen vanaf de 4de maand

Vanaf de vierde maand begint voor jonge honden de tweede helft van de
groei. Om oververzorging te vermijden, hebben ze nu zeer goed verteerbaar
voer met een matig energiegehalte nodig.

Wie grote plannen heeft, heeft het juiste voer nodig: YOUNG PACK MAXI is een
zeer goed verteerbaar, volwaardig voer voor jonge honden van grote rassen.
Een evenwichtige calcium-fosfor verhouding, Nieuw-Zeelandse groenlipmossel, zeewier en lijnzaad stimuleren een gelijkmatige ontwikkeling van het bewegingsapparaat. Het licht gereduceerde energiegehalte voorkomt een te snelle groei. Dankzij de extra grote brok worden verteringsstoornissen door het te
haastig eten vermeden. Gebruik alstublieft geen extra kalkpreparaten en controleer regelmatig het gewicht van de jonge hond.

YOUNG PACK MIDI

YOUNG PACK MAXI

Young Pack Midi met gevogelte is optimaal afgestemd op de voedingsbehoeften
van jonge honden van middelgrote rassen. De grotere brok stimuleert het kauwen en bevat essentiële linolzuren, Nieuw-Zeelandse groenlipmossel, zeewier,
lijnzaad en onze unieke kruidenmix. Voor een gezonde stofwisseling en een
sterk immuunsysteem!
Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

1503
1510

Prijs
20,08 €
51,77 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Inhoud

Art.nr.

5 kg
15 kg

4305
4315

Prijs
26,83 €
61,93 €

HONDEN » PUPPY‘S
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FOKKERIJ
en voeren

TOT 4 MAANDEN

TOT 6 MAANDEN

Volwassen
gewicht

ø gewicht

dagelijkse
hoeveelheid
voer

ø gewicht

dagelijkse
hoeveelheid
voer

ø gewicht

dagelijkse
hoeveelheid
voer

ø gewicht

dagelijkse
hoeveelheid
voer

ø gewicht

dagelijkse
hoeveelheid
voer

ø gewicht

dagelijkse
hoeveelheid
voer

2,0 kg

0,5 kg

30 g

0,8 kg

45 g

1,0 kg

50 g

1,6 kg

50 g

1,8 kg

55 g

2,0 kg

60 g

3,0 kg

0,7 kg

40 g

1,1 kg

55 g

1,6 kg

60 g

2,4 kg

65 g

2,7 kg

75 g

3,0 kg

80 g

5,0 kg

1,2 kg

60 g

1,9 kg

85 g

2,6 kg

90 g

4,0 kg

100 g

4,5 kg

110 g

5,0 kg

115 g

7,5 kg

1,6 kg

75 g

2,7 kg

110 g

3,8 kg

120 g

5,8 kg

165 g

6,6 kg

145 g

7,3 kg

155 g

10,0 kg

1,8 kg

80 g

3,3 kg

130 g

4,8 kg

170 g

7,5 kg

200 g

8,5 kg

175 g

9,5 kg

190 g

YOUNG PACK

YOUNG PACK MIDI

10,0 kg

1,8 kg

80 g

3,3 kg

130 g

4,8 kg

170 g

7,5 kg

200 g

8,5 kg

175 g

9,5 kg

190 g

15,0 kg

2,5 kg

105 g

4,7 kg

170 g

7,0 kg

230 g

10,9 kg

270 g

12,5 kg

240 g

14,3 kg

265 g

20,0 kg

3,0 kg

120 g

6,0 kg

205 g

9,0 kg

275 g

14,0 kg

290 g

16,4 kg

260 g

19,0 kg

285 g

25,0 kg

3,5 kg

135 g

7,1 kg

230 g

10,8 kg

320 g

16,9 kg

340 g

19,8 kg

380 g

22,9 kg

340 g

YOUNG PACK MAXI

25,0 kg

3,5 kg

135 g

7,1 kg

230 g

10,8 kg

320 g

16,9 kg

340 g

19,8 kg

380 g

22,9 kg

340 g

30,0 kg

3,9 kg

145 g

8,1 kg

255 g

12,3 kg

350 g

19,5 kg

380 g

22,8 kg

390 g

26,4 kg

380 g

35,0 kg

4,6 kg

165 g

9,5 kg

290 g

14,4 kg

395 g

22,8 kg

425 g

26,6 kg

435 g

30,8 kg

430 g

40,0 kg

4,8 kg

175 g

10,8 kg

320 g

16,4 kg

420 g

25,6 kg

470 g

30,4 kg

480 g

35,2 kg

475 g

45,0 kg

5,2 kg

185 g

11,3 kg

330 g

17,1 kg

445 g

28,1 kg

500 g

32,9 kg

510 g

39,2 kg

515 g

50,0 kg

5,3 kg

190 g

12,0 kg

345 g

18,0 kg

460 g

30,0 kg

530 g

35,0 kg

535 g

42,5 kg

545 g

55,0 kg

5,5 kg

190 g

12,7 kg

355 g

18,7 kg

480 g

33,0 kg

560 g

38,5 kg

570 g

45,1 kg

575 g

60,0 kg

6,0 kg

205 g

13,2 kg

370 g

20,4 kg

515 g

36,0 kg

605 g

42,0 kg

610 g

48,0 kg

600 g

65,0 kg

6,5 kg

215 g

14,3 kg

395 g

22,1 kg

545 g

39,0 kg

645 g

45,5 kg

650 g

52,0 kg

640 g

70,0 kg

7,0 kg

230 g

15,4 kg

415 g

23,8 kg

575 g

42,0 kg

680 g

49,0 kg

690 g

56,0 kg

675 g

75,0 kg

7,5 kg

240 g

16,5 kg

440 g

25,5 kg

610 g

45,0 kg

715 g

52,5 kg

720 g

60,0 kg

710 g

80,0 kg

8,0 kg

255 g

17,6 kg

460 g

27,2 kg

640 g

48,0 kg

750 g

56,0 kg

760 g

64,0 kg

745 g

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

grote rassen

HONDEN » PUPPY‘S

TOT 12 MAANDEN

YOUNG PACK

YOUNG PACK
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TOT 9 MAANDEN

middelgrote rassen

Houd er alstublieft rekening
mee, dat het bij de vermelde
gewichten van de voeraanbevelingen om gemiddelde
waarden gaat, die afhankelijk van ras, fok, geslacht en
lichamelijke
ontwikkeling
kunnen afwijken.

TOT 3 MAANDEN

kleine rassen

De volgende tabel maakt een
voerindeling mogelijk die afgestemd is op de ontwikkeling van uw huisdier en toegepast kan worden bij ons
puppy-droogvoer
YOUNG
PACK, YOUNG PACK MIDI en
YOUNG PACK MAXI.

TOT 2 MAANDEN
kg

i

PUPPY'S

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 112.

KIPPENVLEES, PASTINAAK EN HAVERMOUT

KIP

Soft Premium voer junior
Ons Soft Premium voer KIP werd speciaal ontwikkeld voor puppy's en is optimaal afgestemd op
de behoeften in de eerste maanden. Het bevat veel gezonde eiwitten, is bijzonder zacht en zeer
licht verteerbaar. Dat is precies wat jonge honden tijdens de groei nodig hebben. Het Soft Premium voer kan na het spenen worden aangeboden en wordt ook uitstekend verdragen door
sensibele puppy's.
GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

Inhoud

Art.nr.

200 g

1200-30
1400-30
1800-30

400 g
800 g

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g

1206-30
1406-30
1806-30

6 x 400 g
6 x 800 g

Prijs
10,44 €
13,87 €
20,65 €

HONDEN » PUPPY‘S
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SNELLE HULP

BIO-DARMPULVER

INTESTINUM-LIQUID

Voedingssupplement ter ondersteuning
van de maag- en darmgezondheid

Probiotisch voedingssupplement bij
diarree en verandering van het dieet

Roofdieren eten instinctief wat ze nodig hebben: reeds verteerd voedsel van hun prooi, essentiële vezels. Hun functie: Zij
stimuleren een goede spijsvertering, binden schadelijke stoffen
en voeden de "goede" darmbacteriën. Het resultaat: een sterk
immuunsysteem. BIO-DARMPULVER van reeën- en hertenpens
is uitermate geschikt voor het activeren van de darmwerking,
de verbetering van de voeracceptatie en de verwerking van
voedingsstoffen. Overigens: BIO-DARMPULVER is ook aanbevelenswaardig voor honden die vaak gras of stro eten.

Bij jonge dieren leiden veranderingen van voer, ziekteverwekkers en stress snel tot een wisselende samenstelling van de
ontlasting of diarree. Ook medicijnen kunnen de gezondheid
van de darm uit balans brengen. INTESTINUM-LIQUID stabiliseert de darmflora met natuurlijke, diersoortspecifieke melkzuurbacteriën: Het darmslijmvlies wordt opnieuw bevolkt en
kan schadelijke kiemen beter afweren. Ook aanbevolen na een
behandeling met antibiotica. INTESTINUM-LIQUID wordt goed
getolereerd en ook door puppy's uitstekend verdragen.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

125 g
250 g

7053
7052

30 ml

7059

Prijs
9,99 €
16,78 €

Prijs
16,78 €

EEN PAAR DRUPPELS ZIJN VOLDOENDE

SPIEREN, BOTTEN EN GEWRICHTEN

NACHTKERZENÖL

GAG PLUS

Voedingssupplement voor de gezondheid
van de huid en het immuunsysteem

Voedingssupplement voor een
verhoogde sportieve fitheid en conditie

ZAHNCREME

NACHTKERZENÖL, omzichtig koud geperst, bevat een bijzonder
hoog gehalte aan essentieel linolzuur en gamma-linoleenzuur.

Wen uw jonge viervoeter al vroeg aan
de regelmatige tandreiniging. Uw zorg
tijdens het puppyleven is een belangrijk onderdeel van de opvoeding en de
beste voorwaarde voor gezonde tanden.

Ideaal voor droge, geïrriteerde huid, jeuk en roos.
Linolzuur is essentieel voor de natuurlijke beschermende barrière van de huid, waardoor hij soepel en veerkrachtig wordt.
Voor een gezonde huid, glanzende vacht en een sterk immuunsysteem.

Aminozuren zoals lysine en voedingsstoffen uit de alg chlorella
vulgaris versnellen de spiergroei. Belangrijke mineralen, kruiden en de voedingsstof voor gewrichten glucosamine ondersteunen belaste gewrichten, botten en spieren en zorgen voor
een hoog niveau van fitheid en gezondheid van het gehele bewegingsapparaat. Trouwens: GAG PLUS helpt uw hond na een
verwonding of een operatie snel weer op de been.

VET-CONCEPT-TIP

MEER INFORMATIE RONDOM DIT
PRODUCT VINDT U OP PAGINA 155.
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VOLGT HET NATUURLIJKE INSTINCT

HONDEN » PUPPY‘S

Inhoud

Art.nr.

50 ml

7051

Inhoud

Art.nr.

200 g
500 g

7752
7753

Prijs

Prijs
16,72 €

33,10 €
67,24 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PUPPY'S
GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

HONDEN » PUPPY‘S
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GOEDE
DINGEN
voor de fokkerij!
Het welzijn en de lichamelijke conditie van de teef
moeten tijdig worden ondersteund. Vanaf de 5de
week van de drachtigheid nemen de puppy's in de
baarmoeder duidelijk aan gewicht en grootte toe.
Een omvangrijke voeding, rijk aan essentiële voedingsstoffen voor de teef is zodoende de maatstaf
voor een gezonde ontwikkeling van de puppy‘s en
is ook nodig om storingen tijdens de geboorte, zoals
zwakke weeën, krampaanvallen en bloedarmoede zo
veel mogelijk te vermijden.
Een belangrijke rol spelen vitamine A en B, foliumzuur, ijzer, jodium en met name de essentiële vetzuren en aminozuren, zoals bijv. linolzuur, lysine, arginine en methionine. Zij zijn onmisbaar voor de sterk
belaste stofwisseling van het moederdier.
De verhoogde behoefte aan voedingsstoffen kan
niet bij iedere teef in voldoende mate met het normale voer worden gedekt. Grote worpen hebben vaak
bijvoeding nodig.

256
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HONDEN » FOKKEN

HET GROOTBRENGEN VAN PUPPY'S

IMMULAK DOG
De puppymelk vanaf de 1ste dag
Als de teef niet voldoende melk heeft of een puppy helemaal zonder moeder op moet groeien,
lukt het voeden het beste met behulp van puppymelk, die zo veel mogelijk op de moedermelk
lijkt. IMMULAK DOG houdt daarom perfect rekening met de diersoortspecifieke samenstelling van
de echte moedermelk. Het bevat een grootst mogelijke dichtheid aan voedingsstoffen – bij gelijktijdig optimale tolerantie. Biologisch hoogwaardige immunoglobulinen, lecithine en probiotica ondersteunen de afweer tegen infecties en beschermen het jonge organisme.
1.000 g IMMULAK DOG is voldoende als volledig voer voor een puppy, afhankelijk van het ras, gedurende maximaal vier weken.

Inhoud

Art.nr.

1000 g

7744

Prijs
44,79 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

VANAF DE 5DE WEEK VAN DE DRACHTIGHEID

FEMALE
Voedingssupplement bij drachtigheid
en tijdens het zogen

Inhoud

Art.nr.

500 g

7746

FOKKEN

Alleen als de moeder goed verzorgd is, ontwikkelen de puppy's
zich ook optimaal. Daarom bevat FEMALE alles, wat teven tijden
de drachtigheid en het zogen nodig hebben. Zo wordt de verhoogde behoefte aan mineralen zoals ijzer en calcium, maar
ook vitaminen zoals biotine en foliumzuur optimaal gedekt.
De puppy's krijgen reeds in de baarmoeder alle essentiële voedingsstoffen voor een gezonde ontwikkeling. Dit betekent meer
veiligheid voor teef en puppy's.

Prijs
19,65 €

VOLLE, GLANZENDE VACHT

Nu als tabletten.
Eenvoudig te doseren.

BIOTIN-KOMPLEX
Voedingssupplement bij vachtwisseling,
haarverlies en brekende nagels

DE "HETE" DAGEN...

FERTIL-BALANCE
Voedingssupplement voor fokdieren en bij schijnzwangerschap

Biotine is ook bekend als vitamine H – de vitamine voor huid
en haar – een essentiële voedingsstof die het lichaam slechts
beperkt op kan slaan. Specifieke tekorten tonen zich meestal
in de vorm van haaruitval. Ook kunnen een doffe vacht, droge
huid en broze nagels het resultaat van een biotine-tekort zijn.
Belangrijk tijdens de zwangerschap en het zogen: Voldoe aan
de verhoogde biotine-behoefte met behulp van een hoog gedoseerde kuur! Inhoud: ca. 200 tabletten.

Als een teef loops is draaien de hormonen overuren – dat geldt natuurlijk ook bij schijnzwangerschap. Maar niet alleen vrouwelijke dieren profiteren van een doelgerichte toediening van
het vruchtbaarheidsvitamine beta-caroteen, celbeschermende taurine en de "zenuwontspanner" tryptofaan. Bij reuen en katers stimuleert dit de dekkracht.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

160 g

7756

500 g

7748

Prijs
22,34 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

FERTIL-BALANCE ondersteunt het hormonale evenwicht en het behoud van de vroege drachtigheid, en verlicht de symptomen van een schijnzwangerschap.

Prijs
25,25 €

HONDEN » FOKKEN
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VOEDING

is een zeer belangrijke
kwestie!

256
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HONDEN » VOLWASSEN

Een essentiële factor voor de juiste voeding is de activiteit van
het dier. Een viervoeter die veel beweegt moet meer energie
opnemen om zijn gewicht op pijl te houden. Een als jachthond gebruikte hond heeft daarom meer eiwit en vet in zijn
voeding nodig dan een familiehond. Ook honden, die vaak
"voor hun werk" onderweg zijn – zoals dienst- en geleidehonden – hebben meer energie nodig in hun voeding.
Ras en leeftijd hebben eveneens een invloed op de activiteit:
Jonge honden en kleine rassen bewegen zich naar rato veel,
terwijl de activiteit met de toenemende leeftijd over het algemeen gezien minder wordt. Bovendien moet men ook rekening
houden met de leefomstandigheden van de hond: Honden,
die buitenshuis worden gehouden, hebben over het algemeen

meer energie nodig dan hun soortgenoten die binnenshuis
wonen. Vooral wanneer het buiten koud is en vriest.
Hoe belangrijk een optimale voorziening van voedingsstoffen is wordt vooral duidelijk, wanneer de voeding niet goed is.
Hierdoor kunnen lever en nieren belast raken en kan er sprake
zijn van diarree, een doffe vacht en huidproblemen. Ondervoeding is tegenwoordig gelukkig bij de meeste honden niet
meer aan de orde van de dag. Maar bijna net zo twijfelachtig zijn een teveel aan voedsel, bijvoorbeeld door energierijk
voedsel of overmatige hoeveelheden voedsel.
Als vuistregel geldt: Kies voor voer, dat is afgestemd op de
energiebehoefte van uw hond, en houd altijd rekening met de
voeraanbevelingen. Doorslaggevend voor de optimale voeding
zijn vooral 2 waarden: het verteerbare ruwe eiwit en de verteerbare energie.

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

» BASIC PACK  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding voor actieve honden

PRODUCTOVERZICHT
Volwassen honden

01

02

»  RUND  «
Soft Premium voeding van rundvlees
en volkoren rijst

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» ACTIVE PLAIN  «
Premium voeding voor honden met
een verhoogde energiebehoefte

03

01

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor honden met een hoge
energiebehoefte

PREMIUM
DROOGVOER

Premium voeding voor honden met
een gemiddelde energiebehoefte

02

»  VITALITY PACK  «

SOFT PREMIUM
NATVOER

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor de hoogste eisen bij
een gematigde stofwisseling

Voedingssupplement voor de gezondheid van het gebit en de
mondhygiëne

»  GAG PLUS  «
Voedingssupplement voor een verhoogde sportieve fitness en conditie

»  LACHS-HANF-ÖL  «

04

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor actieve honden van
kleine rassen

Voedingssupplement ter ondersteuning van de gastro-intestinale
gezondheid

»  DENTA-KOMPLEX  «

»  BASIC PLAIN  «

»  MINI PACK  «

»  BIO-DARMPULVER  «

Voedingssupplement ter ondersteuning van de gezondheid van de
huid en bij ontstekingen

VOLWASSEN

»  ENERGY PACK  «

VERZORGING
»  KNOBLAUCH-KOMPLEX  «

» CANARD PACK  «

Voedingssupplement ter verbetering
van het immuunsysteem

Zeer goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige
honden

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03

» MAXI PLAIN  «
Premium voeding voor honden van
grote en zeer grote rassen

»  MULTI-MINERAL  «
Voedingssupplement met essentiële
vitaminen en sporenelementen

»  RELAX PLUS  «
Voedingssupplement bij verhoogde
stressbelasting en angsten

» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

04

Alle Vet-Concept recepturen bevatten nauwkeurig gedoseerde toevoegingen van linol- en linoleenzuur. Deze voorzien in de individuele
behoefte aan essentiële vetzuren die de natuurlijke huidbarrière versterken en de neiging tot ontstekingen in het organisme verminderen.

»  RELAX-LIQUID  «
Vloeibaar voedingssupplement tegen
acute stress

»  REVITAL PLUS  «
Voedingssupplement ter verbetering
van de regeneratie en het prestatievermogen

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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»A
 angepast eiwit- en vetgehalte voor
actieve honden
» E ssentieel linolzuur voor een gezonde huid en glanzende vacht
»N
 ieuw-Zeelandse groenlipmossel
voor belaste gewrichten

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

BOTTEN & GEWRICHTEN

VOOR HOGE EISEN

BASIC PACK
Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor actieve honden
Voor een krachtige stofwisseling hebben actieve honden een goed uitgebalanceerd dieet nodig.
BASIC PACK biedt met hoogwaardig gevogelte- en lamsvlees een ideale basis van goed te verteren
eiwitten en gezonde vetten. Het volwaardige voer met glutenvrije rijst en maïs is ook geschikt
voor sensibele honden.
Onze speciale kruidenmix stimuleert de spijsvertering, stabiliseert de darmflora, bindt gifstoffen
en stimuleert de complete stofwisseling. BASIC PACK is ook geschikt als aansluitende voeding voor
jonge honden van 12 maanden en ouder.

256
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2103
2110

HONDEN » VOLWASSEN

Prijs
17,36 €
42,76 €

TIP

» BIO-DARMPULVER  «
Zie pagina 32

SPORT & PRESTATIE

MAAG & DARM

MAAG & DARM

BOTTEN & GEWRICHTEN

BOTTEN & GEWRICHTEN

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

IMMUUNSYSTEEM

VOLWASSEN

ACTIVITEIT

VOLWAARDIGE VOEDING VOOR EEN UITSTEKENDE VORM

VOOR SPORT EN PRESTATIE

Premium voer voor honden met een verhoogde
energiebehoefte

Zeer goed verteerbare premium voeding voor honden met een
hoge energiebehoefte

ACTIVE PLAIN

ENERGY PACK

ACTIVE PLAIN heeft een verhoogd eiwit- en energiegehalte en vormt de ideale
basis als volwaardig voer voor zeer actieve honden. Goed verteerbaar rundvlees,
voedzame zeevis, vers gemalen tarwe en maïs met een goede tolerantie vormen
de basis. Bovendien heeft het een uitgebalanceerd gehalte aan bietenvezels en
MOS. Zij stimuleren de spijsvertering en binden gifstoffen.
ACTIVE PLAIN bevat cranberry's met natuurlijke antioxidanten en celbeschermende
plantenstoffen. Nieuw-Zeelandse groenlipmossel en ontstekingsremmende vetzuren uit zeevisolie ondersteunen zwaar belaste gewrichten, banden en pezen.
Inhoud

Art.nr.

5 kg
15 kg

4505
4515

Prijs
21,21 €
47,94 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

ENERGY PACK is krachtvoer bij uitstek dat honden op prestatie- en sportgebied van alles voorziet, wat ze nodig hebben om hun conditie op pijl te houden. Volwaardig gevogelte en kippeneieren garanderen een goede verteerbaarheid en optimale voorziening van voedingsstoffen. Fijn, glutenvrij
rijst- en maïsmeel leveren snel beschikbare energie, als dit nodig is. Nieuw-Zeelandse groenlipmossel ondersteunt belaste gewrichten, banden en pezen.
ENERGY PACK kan ook voor een gewenste gewichtstoename of voor drachtige en
zogende teven worden gebruikt. Het is bovendien perfect voor inspannende situaties – bijv. bij sledehonden.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2003
2010

Prijs
18,97 €
47,94 €

HONDEN » VOLWASSEN
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LICHTE KOST VOOR MEER FITNESS

VITALITY PACK
Zeer goed verteerbare premium voeding
voor honden met een gematigde stofwisseling
VITALITY PACK is compleet voer met een verlaagd vetgehalte. De
speciale mediterrane kruidenmix en de bewuste keuze van de
ingrediënten sterken het cardiovasculaire systeem en stimuleren de stofwisseling. Lamsvlees, zalm en gevogelte bieden volwaardige eiwitten en een hoog gehalte aan essentiële vetzuren.
Met glutenvrije rijst en maïs voor de grootst mogelijke tolerantie. Ook aanbevolen voor oudere honden en na castratie.

GEWICHTSCONTROLE

MAAG & DARM

BOTTEN & GEWRICHTEN

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

4403
4410

Prijs
22,34 €
56,29 €

IMMUUNSYSTEEM

DE COMBINATIE MAAKT HET VERSCHIL

KNOBLAUCH-KOMPLEX

AL NAAR BEHOEFTE

BASIC PLAIN

Voedingssupplement met kruiden en
ginkgo ter verbetering van de afweer

Premium voer voor honden met een gemiddelde energiebehoefte
Minder is soms meer: Met slechts 9,2% vet voldoet BASIC PLAIN aan de energiebehoefte bij gematigde eisen en helpt overgewicht te voorkomen.
Het recept bevat volwaardige eiwitten van gevogelte en zeevis, bovendien inheemse granen: vers
tarwe en maïs. MOS en speciale vezels bevorderen de darmgezondheid en met essentiële vetzuren een intact immuunsysteem. Om het plezier aan beweging op pijl te houden, ondersteunen
Nieuw-Zeelandse groenlipmosselen en omega-3 vetzuren de functie van de gewrichten en voorkomen ontstekingen. BASIC PLAIN is ook als restrictief voer, bijv. na castratie, aan te bevelen.

256
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Inhoud

Art.nr.

5 kg
15 kg

2705
2715

HONDEN » VOLWASSEN

Knoflook, daslook en geselecteerde kruiden stimuleren niet alleen de stofwisseling maar ook de vertering. Zij versterken
de weerstand van het gehele organisme, vooral op het gebied van huidbescherming en in de afweer tegen parasieten.
KNOBLAUCH-KOMPLEX ondersteunt het lichaamseigen immuunsysteem en is geschikt voor honden van alle leeftijden. Voor meer
vitaliteit, een gezonde huid en dit alles zonder de typische "knoflook"-geur. Wij raden de bijvoeding gedurende de zomermaanden aan. Een gebruik het hele jaar door is echter ook aanbevelenswaardig.

Prijs
21,32 €
47,94 €

Inhoud

Art.nr.

500 g
1000 g

7700
7701

Prijs
19,65 €
33,70 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

SNELLE HULP

RELAX-LIQUID
Vloeibaar voedingssupplement tegen
acute stress
Een bezoek aan de dierenarts, reisstress of vuurwerk tijdens
Oud en Nieuw – voorspelbare maar desalniettemin voor vele
honden angstaanjagende situaties. RELAX-LIQUID ondersteunt
snel met puur plantaardige ingrediënten, vooral door de passiebloem als een traditioneel plantaardig middel voor onrust
en angst. Het dienovereenkomstige aantal druppels gewoon
twee uur en nogmaals een uur voor de stresssituatie (bijv. een
bezoek aan de dierenarts) toedienen. Bij langdurig gebruik
(bijv. bij een verhuizing) worden de druppels 1 x per dag gedurende 5 dagen toegediend.

Art.nr.

30 ml

7713

Prijs

VOLWASSEN

Inhoud

16,72 €
ALS DE SPANNING TOENEEMT

RELAX PLUS

HET PERFECTE OPBOUWCONCENTRAAT

REVITAL PLUS

MIT GINSENG

MIT LYSIN

Voedingssupplement ter verbetering van
de regeneratie en het prestatievermogen

Voedingssupplement bij verhoogde vatbaarheid voor stress en angstigheid

REVITAL PLUS biedt onze viervoeters alle stoffen, die nodig zijn
om grote prestaties te kunnen leveren: aminozuren, essentiële vetzuren, evenals extracten uit mosselen en zeewier voor
sterke spieren en gewrichten. Wilde ginseng, waardevolle kruiden, vitaminen en sporenelementen ondersteunen op een betrouwbare manier de regeneratie. Ook als het er om gaat na
een ziekte weer terug te keren naar de oude vorm, is REVITAL
PLUS uw eerste keuze.

Niet elke hond heeft stalen zenuwen. Hondenschool, onweer of afscheid nemen van zijn familie
zijn stresstests. Voor een veilige aanpak van de stressvolle situatie is tryptofaan – grondstof voor
het "gelukshormoon" serotonine – nodig, evenals magnesium en vitamine B voor een passend
reflexgedrag.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

150 g
500 g

7707
7708

150 g
500 g

7742
7743

Prijs
19,65 €
47,70 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

RELAX PLUS ondersteunt het zenuwstelsel met deze stoffen en helpt uw hond

om moeilijke situaties op een beheerste manier onder de knie te krijgen. Met L-lysine ter versterking van de
werking.

Prijs
16,72 €
42,08 €

HONDEN » VOLWASSEN

257
29

VOOR SENSIBELE EN KIESKEURIGE HONDEN

CANARD PACK
Zeer goed verteerbaar premium voer
voor voedingsgevoelige honden
Voedingsgevoelige honden hebben goed verteerbaar en uitgebalanceerd voedsel nodig – idealiter met slechts één dierlijke
eiwitbron. CANARD PACK is bijzonder smakelijk en bevat licht
verteerbaar eendenvlees en glutenvrij maïsmeel. Waardevolle
ballaststoffen stimuleren de darmflora, gist en linolzuur ondersteunen het immuunsysteem. Huid en haar wordt optimaal
verzorgd. CANARD PACK wordt ook door kleinere honden goed
geaccepteerd en is geschikt voor een uitsluitingsdieet bij een
vermoedelijke voedselallergie.

MAAG & DARM

HUID & VACHT

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

1703
1710

Prijs

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

19,07 €
47,94 €

VOOR KLEINE ENERGIEBUNDELS

256
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MINI PACK

DENTA-KOMPLEX

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor actieve honden van kleine
rassen

Voedingssupplement voor de gezondheid
van het gebit en de mondhygiëne

Klein en zeer levendig? Voor beweeglijke honden van kleine en zeer kleine rassen is MINI PACK het
ideale droogvoer. Het voorziet in de hoge energiebehoefte met zeer voedzaam en goed verteerbaar gevogelte, en ondersteunt de stofwisseling met waardevolle kruiden en licht verteerbare rijst
en maïs. Het verhoogde linolzuurgehalte zorgt voor een glanzende vacht en een gezonde huid. En
om ervoor te zorgen dat het plezier aan beweging niet verdwijnt, beschermen extracten van de
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel belaste gewrichten. De brok van dit speciale recept is perfect aangepast aan de tanden van kleine honden, bevordert de tandverzorging en smaakt bijzonder lekker.

DENTA-KOMPLEX is een effectieve samenstelling van onbehandelde ingrediënten die vervelende mondgeurtjes, verkleuringen en de vorming van tandsteen tegengaat. Naast de beschermende tandverzorging krijgt het dier
bovendien hoogwaardige en voor het organisme waardevolle aminozuren, mineralen en sporenelementen.
Een busje DENTA-KOMPLEX is zelfs voor een grote hond gedurende meer dan 6 weken voldoende.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

1903
1910

HONDEN » VOLWASSEN

MET NATUURLIJK ZEEWIER

Prijs
20,12 €
51,06 €

Inhoud

Art.nr.

60 g

8212

Prijs
15,11 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

VOOR SPIEREN, BOTTEN EN GEWRICHTEN

GAG PLUS
Voedingssupplement voor een
verhoogde sportieve fitheid en conditie
Aminozuren zoals lysine en voedingsstoffen uit de alg chlorella vulgaris stimuleren de spiergroei. Belangrijke mineralen,
kruiden en de voedingsstof voor gewrichten glucosamine ondersteunen belaste botten, gewrichten en spieren tijdens de
regeneratie en zorgen voor een hoog niveau van fitheid en gezondheid van het gehele bewegingsapparaat. Overigens: GAG
PLUS helpt uw hond na een verwonding of een operatie snel
weer op de been.

GROTE BROK

GEWICHTSCONTROLE

MAAG & DARM

Inhoud

Art.nr.

Prijs

200 g
500 g

7752
7753

33,10 €
67,24 €

ESSENTIËLE VETZUREN

VOLWASSEN

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

EXTRA GROTE BROKKEN

MAXI PLAIN

LACHS-HANF-ÖL
Voedingssupplement ter ondersteuning van de
gezondheid van de huid en bij ontstekingen

Premium voer voor honden van grote en zeer grote rassen

LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig
koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Het
bevat volop essentiële vetzuren, met name omega-3 en omega-6 vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces in het
lichaam, en zorgen voor een gezonde huid en glanzende vacht.
LACHS-HANF-ÖL is vooral bij gewrichts-, nieren- en urinewegaandoeningen aanbevelenswaardig.

De beproefde voedingssamenstelling van MAXI PLAIN met goed verteerbare eiwitten uit gevogelte
en volwaardige zeevis is perfect afgestemd op de gematigde energiebehoefte en de spijsvertering
van grote rassen. Omega-3 vetzuren uit zeevisolie en werkzame stoffen van de Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel ondersteunen sterker belaste gewrichten en verlichten de ontstekingsvatbaarheid in het organisme. De extra grote brok stimuleert het kauwen, verzorgt de tanden en voorkomt problemen met de spijsvertering door te haastig eten.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

5 kg
15 kg

4005
4015

Prijs
20,08 €
33,55 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
21,21 €
47,94 €

HONDEN » VOLWASSEN
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VOLGT HET NATUURLIJKE INSTINCT

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 112.

BIO-DARMPULVER

i

Voedingssupplement ter ondersteuning
van de maag- en darmgezondheid
Roofdieren eten instinctief wat ze nodig hebben: reeds verteerd voedsel van hun prooi, essentiële vezels. Hun functie: Zij
stimuleren een goede spijsvertering, binden schadelijke stoffen
en voeden de "goede" darmbacteriën. Het resultaat: een sterk
immuunsysteem. BIO-DARMPULVER van reeën- en hertenpens
is uitermate geschikt voor het activeren van de darmwerking,
de verbetering van de voeracceptatie en de verwerking van
voedingsstoffen. Overigens: BIO-DARMPULVER is ook aanbevelenswaardig voor honden die vaak gras of stro eten.

GEMAAKT VAN VERS RUNDVLEES

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

200 g

1200-2
1400-2
1800-2

256
32

HONDEN » VOLWASSEN

7053
7052

Prijs
9,99 €
16,78 €

MIT TAURIN

Voedingssupplement met alle essentiële
vitamines en sporenelementen

Noord-Duits rundvlees en volkoren rijst. Krachtig rundvlees is bijzonder rijk aan mineralen, smakelijk eiwit en vet. Een hoog-energetische voeding voor honden die dagelijks iets willen presteren.

400 g
800 g

125 g
250 g

MULTI-MINERAL

Soft Premium voer voor honden

Art.nr.

Art.nr.

BIJ EEN VERHOOGDE BEHOEFTE

RUND

Inhoud

Inhoud

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g

1206-2
1406-2
1806-2

6 x 400 g
6 x 800 g

Prijs
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Essentiële vitaminen en voedingsstoffen in biologisch hoogwaardige vorm vormen de basis van een natuurgetrouwe voeding. Onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling, glanzende
vacht, voor fitness en welzijn. MULTI-MINERAL bevat alle belangrijke vitaminen en sporenelementen – bij verhoogde behoefte een ideale aanvulling op blik- of droogvoer. Bijzonder
aanbevelenswaardig bij zelf bereide voeding en met granen
gemengd voer.

Inhoud

Art.nr.

120 g

7062

Prijs
12,23 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

TIP

Groente & Granen

VOLWASSEN

Indien u alleen natvoer te eten geeft raden wij vanwege het hoge vleesgehalte
aan om, met name bij honden met een
gereduceerde energiebehoefte, 30% van de
dagelijkse hoeveelheid voer door groenten en granen te vervangen. Vanaf pagina 116.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

HONDEN » VOLWASSEN
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FIT BLIJVEN

tot op hoge leeftijd!

Een lang en gezond leven is wat elk baasje voor zijn huisdier
wenst. Met de juiste voeding van Vet-Concept creëert u hiervoor de best mogelijke voorwaarden.
Gezonde en evenwichtige voeding kan ziekten voorkomen –
en zodoende voor een lang en gelukkig leven van uw hond
zorgen. Niet alleen de levensduur, maar ook de levenskwaliteit kan met behulp van goede voeding duidelijk worden beïnvloed. Het komt er per slot van rekening niet alleen op aan,
of uw lieveling stokoud wordt – hij moet zich natuurlijk ook
lekker voelen.
Daarom is het belangrijk in te spelen op de specifieke behoeften, die het verouderingsproces met zich meebrengt. Hierbij komt het vooral aan op twee dingen: In eerste instantie
dient het voer de regeneratie van het organisme te ondersteunen. Deze verlangzaamt met de tijd, daarom mag
het ook niet te energierijk zijn. Ten tweede moet het
worden aangepast op de grotere behoeften aan vitamines, sporenelementen, mineralen en bijzonder goed te verteren eiwitten op hogere leeftijd
– zodat uw lieveling nog steeds precies dat
krijgt, wat hij nodig heeft.
Het resultaat: Uw hond blijft ook op
hoge leeftijd gezond, fit en vol leven,
net zoals u hem altijd hebt gekend.

256
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HONDEN » SENIOR

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

» VITALITY PACK  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding voor de hoogste eisen bij
een gematigde stofwisseling

PRODUCTOVERZICHT
Voer voor senioren

01

»  KALF  «

02

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

Soft Premium voeding van zacht
kalfsvlees voor de grootst mogelijke
tolerantie

»  CARE PLAIN  «
Premium voeding voor oudere
honden

01
PREMIUM
DROOGVOER

02
SOFT PREMIUM
NATVOER

04

»  SENIOR-KOMPLEX  «

03

Voedingssupplement voor vitaliteit
en plezier aan beweging op een
hogere leeftijd

Voedingssupplement ter verbetering van de regeneratie en het
prestatievermogen

VERZORGING

»  LACHS-HANF-ÖL  «

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03

SENIOR

»  REVITAL PLUS MIT GINSENG  «

Voedingssupplement ter ondersteuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

»  DENTA-KOMPLEX  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van het gebit en de
mondhygiëne

» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

04

Bij kleine hondenrassen zegt men vanaf 10 jaar dat ze senior zijn, bij
grote rassen al vanaf 7 jaar en bij zogenaamde reuzenrassen zelfs al
vanaf 5 jaar. Op welk moment een verandering van de voeding nodig is,
hangt echter grotendeels af van de individuele behoeften van de hond.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

»  KNOBLAUCH-KOMPLEX  «
Voedingssupplement met kruiden
en ginkgo ter verbetering van het
immuunsysteem

HONDEN » SENIOR
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»M
 inder vet en veel gezond eiwit
verhogen de vitaliteit
»G
 eselecteerde mediterrane kruiden
stimuleren de spijsvertering en de
stofwisseling
»H
 oge acceptatie bij kieskeurige en
oudere honden
GEWICHTSCONTROLE

HART & BLOEDSOMLOOP

MAAG & DARM

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

MEDITERRAAN: ZEER LEKKER EN HEEL GEZOND

VITALITY PACK
Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor honden met een gematigde
stofwisseling
VITALITY PACK is een vetarme, complete voeding voor honden met een gematigde energie- en gezonde
eiwitbehoefte. De speciale mediterrane kruidenmix en een weloverwogen samenstelling sterken het
cardiovasculaire systeem en stimuleren de stofwisseling. Precies wat een oudere hond nodig heeft.
Lamsvlees, zalm en gevogelte bieden volwaardige eiwitten en een hoog gehalte aan essentiële vetzuren. Met glutenvrije rijst en maïs voor de best mogelijke tolerantie en Nieuw-Zeelandse groenlipmossel voor de gewrichtsfunctie. De platte brok kan gemakkelijk opgepakt worden en stimuleert bovendien de kauwbeweging. VITALITY PACK wordt ook aanbevolen voor honden na de castratie.
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

4403
4410

HONDEN » SENIOR

Prijs
22,34 €
56,29 €

TIP

»  NACHTKERZENÖL  «
Zie pagina 20

HET PERFECTE OPBOUWCONCENTRAAT

REVITAL PLUS

MIT GINSENG

Voedingssupplement ter verbetering van
de regeneratie en het prestatievermogen
REVITAL PLUS biedt onze viervoeters alle stoffen, die op hogere
leeftijd meer dan nodig zijn: aminozuren, essentiële vetzuren
evenals extracten uit mosselen en zeewier voor sterke spieren
en gewrichten. Wilde ginseng, ook bekend als de "wortel des
levens", waardevolle kruiden, vitamines en sporenelementen
ondersteunen op betrouwbare manier de regeneratie. Ook als
het er om gaat na een ziekte weer terug te keren naar de oude
vorm, is REVITAL PLUS uw eerste keuze.

GEWICHTSCONTROLE

HART & BLOEDSOMLOOP

MAAG & DARM

Inhoud

Art.nr.

Prijs
BOTTEN & GEWRICHTEN

150 g
500 g

7707
7708

19,65 €
47,70 €

IMMUUNSYSTEEM

AANGEPAST AAN DE VERMINDERDE ENERGIEBEHOEFTE

CARE PLAIN

ESSENTIËLE VETZUREN

LACHS-HANF-ÖL

Premium voer voor oudere honden

LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij
bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en
omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces
in het lichaam, zorgen voor een gezonde huid en glanzende
vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld gewrichts, nieren- en urinewegaandoeningen.

Oudere honden hebben smakelijke voeding met een beperkt energiegehalte, essentiële vetzuren
voor een sterk immuunsysteem en waardevolle eiwitten voor het behoud van de conditie en vitaliteit nodig. Zeevis en gevogelte bieden een perfecte basis. Volwaardige tarwe en maïs leveren
de energie en de nodige vezels voor een goede spijsvertering. Het gematigde gehalte aan fosfor en natrium ontziet nieren, hart en het cardiovasculaire systeem. En ook bejaarde gewrichten
hebben er profijt van – door geconcentreerde werkzame bestanddelen uit de Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel. CARE PLAIN is ook geschikt voor het restrictieve voeren (bijvoorbeeld na castratie
of in geval van overgewicht), en kan indien nodig worden ingeweekt.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

5 kg
15 kg

2905
2915

Prijs
20,08 €
33,55 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

SENIOR

Voedingssupplement ter ondersteuning van de
gezondheid van de huid en bij ontstekingen

Prijs
21,32 €
47,94 €

HONDEN » SENIOR
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NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 112.

i

VET-CONCEPT-TIP

Groente & granen
Bij pure vlees- of blikvoering is het aan te bevelen om 30 tot
50% groente & granen toe te voegen.
Onze tip: TARWEZEMELEN, tot wel 5% door het voer gemengd,
ondersteunen de darmactiviteit bijzonder goed. Ideaal voor
honden die last hebben van verstopping of een wisselende
ontlasting.
Vanaf pagina 116.
ZACHT VLEES MET POMPOEN

KALF

Soft Premium voeding senior
Ons Soft Premium voer KALF is speciaal voor honden met verminderde energiebehoefte ontwikkeld en wordt ook graag door kieskeurige honden gegeten. De voeding is dankzij een beperkt
vetgehalte, goed verteerbaar eiwit uit kalfsvlees en een verhoogd groentegehalte per uitstek geschikt voor de behoeften gedurende de "levensavond".
Ook na castratie, bij neiging tot overgewicht en bij diabetes mellitus aan te bevelen.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,75 E

Inhoud

Art.nr.

200 g

1200-40
1400-40
1800-40

400 g
800 g
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HONDEN » SENIOR

Prijs
1,90 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g

1206-40
1406-40
1806-40

6 x 400 g
6 x 800 g

Prijs
10,49 €
13,87 €
20,65 €

MET NATUURLIJK ZEEWIER

DENTA-KOMPLEX
Voedingssupplement voor de gezondheid
van het gebit en de mondhygiëne
DENTA-KOMPLEX is een effectieve samenstelling van onbehandelde ingrediënten die vervelende mondgeurtjes, verkleuringen en de vorming van tandsteen tegengaat. Naast de beschermende tandverzorging krijgt het dier bovendien hoogwaardige
en voor het organisme waardevolle aminozuren, mineralen en
sporenelementen.
Een busje DENTA-KOMPLEX is zelfs voor een grote hond gedurende meer dan 6 weken voldoende.
Inhoud

Art.nr.

60 g

8212

Prijs
15,11 €

VOOR HET ANTI-AGING EFFECT

KNOBLAUCH-KOMPLEX
Voedingssupplement met kruiden en
ginkgo ter verbetering van de afweer

Voedingssupplement voor vitaliteit en plezier aan beweging

Knoflook, daslook en geselecteerde kruiden stimuleren niet alleen
de stofwisseling maar ook de vertering. Zij versterken de weerstand van het gehele organisme, vooral op het gebied van huidbescherming en in de afweer tegen parasieten. KNOBLAUCH-KOMPLEX ondersteunt het lichaamseigen immuunsysteem en is
geschikt voor honden van alle leeftijden. Voor meer vitaliteit, een
gezonde huid en dit alles zonder de typische "knoflook"-geur. Wij
raden de bijvoeding gedurende de zomermaanden aan. Een gebruik het hele jaar door is echter ook aanbevelenswaardig.

Op hogere leeftijd heeft het organisme bijzondere eisen: De celvernieuwing en de regeneratie
gaan over het algemeen langzamer en het immuunsysteem is zwakker. Organen, sensorium,
maar ook botten en gewrichten zijn niet meer zo gewapend tegen belastingen.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

500 g
1000 g

7700
7701

19,65 €
33,70 €

500 g
1000 g

7702
7703

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

SENIOR

SENIOR-KOMPLEX

DE COMBINATIE MAAKT HET VERSCHIL

SENIOR-KOMPLEX kan helpen om verouderingsprocessen tegen te gaan en draagt met vitaminen en
beschermende factoren voor cellen ertoe bij, activiteit en vitaliteit te behouden. Met zeer geconcentreerde Nieuw-Zeelandse groenlipmossel, gelatine en calcium voor oudere botten en gewrichten.
Voor optimale resultaten is een langdurig gebruik, of zelfs het hele jaar door, aanbevelenswaardig.

Prijs
33,55 €
56,00 €

HONDEN » SENIOR
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POEH,

WAT IS DIE HOND ROND
Meestal is het de liefde voor dieren – te belonen, om iets goeds te doen – dat zorgt al
snel voor een paar kilootjes teveel op de weegschaal en brengt de gezondheid in gevaar.
Het overgewicht belemmert niet alleen de activiteit en vitaliteit, maar is ook doorslaggevend bij het ontstaan van complicaties zoals hart- en gewrichtsproblemen. Daarom geldt:
Uw hond moet met behulp van een behoedzaam en gezond dieet weer terug naar zijn normaal gewicht.
Hierbij is het belangrijk dat het voer een verlaagd vet- en energiegehalte heeft in combinatie met waardevolle eiwitten en vezels. Activeer bij het veranderen van de voeding eerst
de darmwerking (pagina 45 en 67) en zorg voor dagelijks meer beweging.
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HONDEN » ZWAARLIJVIGHEID

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Speciale dieetvoeding voor honden
ter vermindering van het over
gewicht

PRODUCTOVERZICHT
Zwaarlijvigheid

01

02

»  CARE PACK  «
Premium voeding met een verlaagd
vetgehalte voor volwassen honden

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

Verkrijgbaar als Soft Premium
natvoer en nu ook als Premium
droogvoer

ZWAARLIJVIGHEID

» DOG LOW FAT  «

01
DIËTETIEK

02
PREMIUM
DROOGVOER

04

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN
»  NATURAL SLIM  «

04

SOFT PREMIUM
NATVOER

Voedingssupplement voor een
effectief gewichtsverlies

03

»  CARDIO-KOMPLEX  «
Voedingssupplement met meidoorn,
ginkgo en L-carnitine

»  NACHTKERZENÖL  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van de huid en het
immuunsysteem

Een geschikt dieet om af te vallen dient rekening te houden met de individuele bijzonderheden van de hond en een continu gewichtsverlies van 1 tot 3%
van het lichaamsgewicht per week als doel te hebben. Dit dient regelmatig
gecontroleerd te worden. Want ook orgaanziekten kunnen tot gewichtstoename leiden en dienen door een dierenarts gecontroleerd te worden.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

03

»  KALF  «
Soft Premium voeding van zacht,
vetarm kalfsvlees

HONDEN » ZWAARLIJVIGHEID
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MET VERHOOGD VLEESGEHALTE

DOG LOW FAT
» Succesvol naar het ideale gewicht
»H
 oge verzadiging
» Beste acceptatie

Speciale dieetvoeding voor honden
ter vermindering van overgewicht
Vet-Concept LOW FAT-diëten voldoen aan de hoogste eisen van
smakelijkheid en verzadiging. Wetenschappelijke en klinische
studies tonen aan: Een verhoogd eiwitgehalte is niet enkel bevorderlijk voor de acceptatie, maar versnelt de afbouw van lichaamsvet en verhoogt het verzadigingseffect van het dieet.
L-carnitine stimuleert in het kader van het gewichtsreducerende dieet LOW FAT de energieproductie uit vetzuren en draagt
zodoende bij tot een verbeterde lichaamssamenstelling ten
gunste van de spiermassa. Diëtetische vezels zorgen voor een
verhoogde verzadiging en verbeteren de darmgezondheid en
de lichaamsgeur. DOG LOW FAT kan ook worden aanbevolen
voor honden met diabetes mellitus.

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-21
1400-21
1206-21
1406-21
DIEET-NATVOER

256
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HONDEN » ZWAARLIJVIGHEID

Prijs
2,11
2,95
11,78
16,80

E
E
E
E

GEWICHTSCONTROLE

MAAG & DARM

HUID & VACHT

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
In eerste instantie tot 6 maanden. Bij
overgewicht tot het bereiken van het
gewenste lichaamsgewicht.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

9703
9710

Prijs
22,34 E
56,00 E

DIEET-DROOGVOER

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
ZWAARLIJVIGHEID

MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS
Overgewicht en Zwaarlijvigheid
Idealiter begint een voedingsverandering naar een gewichtsreducerend dieet met het activeren van de darmwerking.
Deze stimuleert de stofwisseling en bevordert de afscheiding
van de opgehoopte afvalstoffen.
Zo kunnen hongersituaties in het begin worden vermeden en
kan de nieuwe dieetvoeding zonder stress geaccepteerd worden. Het activeren van de darmwerking wordt beschreven op
pagina 45.
Onze speciale diëten zijn door wetenschappers en dierenartsen ontwikkeld om de stabilisatie van de gezondheid en het
bereiken van het ideale gewicht van het dier op de best mogelijke manier te ondersteunen.

Het bijhouden van een dagboek van de dagelijkse
voedingshoeveelheden en de wekelijkse controles
van het lichaamsgewicht vereenvoudigt de omscha
kelingsfase en weerspiegelt het succes van het dieet.

TIP

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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»H
 oogwaardige eiwitten van gevogelte
en lam
»M
 OS en waardevolle voedingsvezels
voor de gezondheid van de darm
» L -carnitine en groenlipmossel voor
vreugde aan beweging

STOFWISSELING

GEWICHTSCONTROLE

MAAG & DARM

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

CARE PACK
Premium voer met verlaagd vetgehalte voor volwassen honden
Honden met een trage stofwisseling neigen tot overgewicht – hierdoor hebben zij voer nodig, dat
zowel lekker alsook licht is. CARE PACK ontziet lever en nieren dankzij zeer goed verteerbare eiwitten van gevogelte en lam. Geselecteerde kruiden activeren de spijsvertering en de stofwisseling.
Verzadigende vezels zorgen ervoor dat de energietoevoer daalt bij een constant blijvende hoeveelheid voer. Met rijst en maïs voor de grootst mogelijke tolerantie. Een hoger gehalte linolzuur is bij
vetarm voer bijzonder belangrijk – voor het immuunsysteem, een gezonde huid en dikke vacht.

256
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HONDEN » ZWAARLIJVIGHEID

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2203
2210

Prijs
17,93 €
45,69 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

broken zak opgevoerd, om vervolgens langzaam over te gaan naar het gewenste
hoofdvoer. Hij krijgt er nog steeds BIO-DARMPULVER en NACHTKERZENÖL bij.
Beide supplementen kunnen ook blijvend worden toegediend.

ZWAARLIJVIGHEID

OSKAR

NA 8 WEKEN:
Om op gewicht te blijven en toch zijn lievelingsvoer BASIC PLAIN niet te hoeven
missen, krijgt hij er nu dagelijks NATURAL SLIM bij.

Intestinaal activeringsset

DAG 5 TOT 7:
Vanaf vandaag staat er ook weer echt hondenvoer op het menu – verdeeld over 3
maaltijden. De eerste 3 dagen nog 2/3 rijst en 1/3 van het nieuwe droogvoer
CARE PACK. BIO-DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID en NACHTKERZENÖL zijn
ook goed voor Oskar. Dat krijgt hij er nog steeds bij.

» 1 x BIO-DARMPULVER 125 g

DAG 8 TOT 14:
Nu krijgt Oskar iedere dag een beetje meer droogvoer en tegelijkertijd minder rijst. Na 14 dagen krijgt hij de volle portie,
120 g CARE PACK. Dit voer krijgt Oskar nog een poosje aangezien hij teveel weegt. Bij normaal gewicht wordt de aange-

Art.nr. 7070
INTESTINAAL
ACTIVERINGSSET
43,49 EUR 38,27 EUR

» 1 x NACHTKERZENÖL 50 ml

12%
KORTING!

SE
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N

S

EDKOPER
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GEDETAILLEERDE INFORMATIE
ONS GRATIS
OVER
VOEDINGSADVIES
ALLE PRODUCTEN DE
VINDT
08 00
U /IN
6 86
HET
02BIJGEVOEGDE
74 · LU 80 02 / PRODUCTOVERZICHT.
43 05 · AT 08 00 / 29 10 40 · CH 08 00 / 56 49 70 · NL 08 00 / 0 22 88 91

ALS SET

» 1 x INTESTINUM-LIQUID 30 ml

S PA R E N

Hoeveel rijst heb ik nodig?
Oskar weegt 10 kg en krijgt dagelijks gekookte rijst met dezelfde hoeveelheid
natvoer als voorheen, namelijk 400 g. Als we hem droogvoer zouden geven,
reken ik op dezelfde manier, maar dan in verhouding tot de hoeveelheid ongekookte rijst. Dat zou in Oskar zijn geval ongeveer 100 g ongekookte rijst zijn.
Maar let op: Voer niet alles in één keer! Om de maag en darm te ontzien
kunt u het beste tot 5 maaltijden over de dag verdeeld geven, natuurlijk op
kamertemperatuur.
In het begin smaakte het Oskar niet zo goed. Wat eigenlijk
moeilijk voorstelbaar is door het lekkere BIO-DARMPULVER
van reeën- en hertenpens. De hond van de collega kon er niet
genoeg van krijgen! Maar met een beetje groentebouillon,
magere kwark of een lepel yoghurt onder de rijst gemengd
kan ook Oskar niet weerstaan. En na 2 dagen gaat het ook
zonder. En dat is goed, want de kuur moet per slot van rekening
wel succesvol zijn.

n!
Niet vergete
an
Activering v
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DAG 1 TOT 4:
Oskar krijgt zeer zacht gekookte rijst gemengd met 1 theelepel BIO-DARM
PULVER en 10 druppels NACHTKERZENÖL. Basmati rijst is hiervoor ideaal. Zelfs
honden vinden de geur ervan lekker en het wordt ook door zeer sensibele
honden uitstekend verdragen. Het gaat natuurlijk ook met gangbare of zilvervliesrijst. Het is belangrijk dat de rijst in de 3- tot 4-voudige hoeveelheid water
gedurende tenminste 40 minuten wordt gekookt. Hierdoor wordt hij zeer goed
verteerbaar en belast de maag en darm niet. Om de darmflora goed op te bouwen voeg ik nog een halve theelepel INTESTINUM-LIQUID toe.

T VA N 3 K O

HONDEN » ZWAARLIJVIGHEID
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BIJ VERHOOGDE BELASTING VAN HART & BLOEDSOMLOOP

NIEUW
Nu als pellets.

CARDIO-KOMPLEX
Voedingssupplement met meidoorn,
ginkgo en L-carnitine
Ondersteuning voor het hart, de spieren en de bloedsomloop is om verschillende redenen zinvol: Bij oudere dieren, ziekte of adipositas, maar ook bij bijzondere eisen.
CARDIO-KOMPLEX stimuleert dankzij meidoorn, ginkgo en
L-carnitine het prestatieniveau en de vreugde aan beweging
van de hond. Samen met een passend bewegingsprogramma
– ideaal is conditietraining van minstens een uur – verhoogt
CARDIO-KOMPLEX uithoudingsvermogen en vetverbranding en
stimuleert hierbij de opbouw van spieren.

MET GINSENG VOOR EEN ACTIEVE STOFWISSELING

Slanke honden leven gezonder – en langer. NATURAL SLIM helpt bij overgewicht met een speciaal
mengsel van geselecteerde voedingsstoffen: hoogwaardig gevogelte levert eiwit en smaakt lekker, natuurlijke vezels zorgen voor een verzadigd gevoel en ondersteunen de darmflora. Speciale
extracten van schelpdieren binden overtollig voedingsvet. Nog een pluspunt: L-carnitine stimuleert de spiergroei en ondersteunt de afbouw van lichaamsvet.
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400 g
1200 g

7705
7706

HONDEN » ZWAARLIJVIGHEID

150 g
500 g

7730
7731

Prijs
18,97 €
48,15 €

NACHTKERZENÖL

Voedingssupplement voor een effectief gewichtsverlies

Art.nr.

Art.nr.

EEN PAAR DRUPPELS ZIJN VOLDOENDE

NATURAL SLIM

Inhoud

Inhoud

Voedingssupplement bij bewust vetarme
voeding voor een gezonde huid en sterk
immuunsysteem
NACHTKERZENÖL, omzichtig koud geperst, bevat een bijzonder
hoog gehalte aan essentieel linolzuur en gamma-linoleenzuur.
Ideaal voor droge, geïrriteerde huid, jeuk en roos.
Linolzuur is essentieel voor de natuurlijke beschermende barrière van de huid, waardoor hij soepel en veerkrachtig wordt.
Voor een gezonde huid, glanzende vacht en een sterk immuunsysteem.

Prijs
15,59 €
41,42 €

Inhoud

Art.nr.

50 ml

7051

Prijs
16,72 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

VET-CONCEPT-TIP

i
ZWAARLIJVIGHEID

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 112.

Groente & Granen
Bij het voeren van uitsluitend blikvoer is het aanbevolen om bij
honden met overgewicht een bijvoering van tot wel 30% van
onze GEMÜSE-AUSLESE of WORTELPELLETS te geven.
Onze tip: TARWEZEMELEN, tot wel 5% door het voer gemengd,
ondersteunen de darmactiviteit bijzonder goed. Ideaal voor
honden die last hebben van verstopping of een wisselende
ontlasting.
Meer producten vanaf pagina 116.

ZACHT VLEES MET POMPOEN

KALF

Soft Premium voer
Ons Soft Premium voer KALF is speciaal voor honden met een verminderde energiebehoefte ontwikkeld en wordt ook graag door kieskeurige honden gegeten. De voeding is dankzij een beperkt
vetgehalte, goed verteerbaar eiwit uit kalfsvlees en een verhoogd groentegehalte per uitstek geschikt voor de behoeften gedurende de "levensavond". Ook na castratie, bij neiging tot overgewicht en bij diabetes mellitus aan te bevelen.
GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,75 E

Inhoud

Art.nr.

200 g

1200-40
1400-40
1800-40

400 g
800 g

Prijs
1,90 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g

1206-40
1406-40
1806-40

6 x 400 g
6 x 800 g

Prijs
10,49 €
13,87 €
20,65 €

HONDEN » ZWAARLIJVIGHEID
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ALLERGIE
Intoleranties en allergische reacties op afzonderlijke ingrediënten komen steeds vaker voor.
Tekenen hiervoor zijn vaak jeuk, huid- en spijsverteringsproblemen.
Bijzonder verraderlijk: Terwijl allergieën in de eerste fase meestal gerelateerd zijn aan een paar
stoffen kunnen in de loop der tijd nieuwe intoleranties optreden. Allergieën kunnen in elk stadium van het leven en quasi van de ene op de andere dag optreden.
Ook de veroorzakers zijn zeer divers en soms moeilijk te identificeren. Vaak wordt de allergische reactie door eiwitten van dierlijke en plantaardige voedingsbestanddelen veroorzaakt. Ook
allergenen uit de omgeving van het dier, zoals pollen, huisstofmijt, maar ook vlooienbeten en medicijnen kunnen
allergische reacties veroorzaken. Als er bij uw hond
een voedingsmiddelenallergie wordt vastgesteld,
dienen de verantwoordelijke stoffen consequent te worden vermeden.

256
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Speciale dieetvoeding ter vermindering van voedselintoleranties
~
verkrijgbaar als Premium
nat- en droogvoer

PRODUCTOVERZICHT
Allergie

01

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

»  SENSITIVE DIET MINI  «

»  SALMON PACK  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding van zalm en aardappelen

DIËTETIEK

04

»  CANARD PACK  «

02
»  GEIT  «
Soft Premium voeding van
geitenvlees en pastinaak

»  HAAS  «

PREMIUM
DROOGVOER

03

Zeer goed verteerbare premium
voeding van eend en maïs

»  LAMB PACK  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding van lam en rijst

04

VERZORGING

»  KONIJN  «

Soft Premium voeding van
hazenvlees en zoete aardappelen

Soft Premium voeding van
konijnenvlees en aardappelen

»  GANS  «

SOFT PREMIUM
NATVOER

Soft Premium voeding van
ganzenvlees en havermout

03

»  RENDIER  «
Soft Premium voeding van
rendiervlees en aardappelen

03

»  ZALM  «
Soft Premium voeding van verse
zalm en aardappelen

»  EEND PUUR  «
Soft Premium voeding uitsluitend van eendenvlees

»  KANGOEROE  «
Soft Premium voeding van
kangoeroevlees en pastinaak

»  SENSITIVE DIET  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding van konijn, spelt en
aardappelen

Zeer goed verteerbare premium
voeding van konijn, spelt en
aardappelen met kleine brok

01

» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

02

ALLERGIE

»  SANA-PRODUCTLIJN  «

»  LAM  «
Vet-Concept biedt een breed scala aan voeding met slechts één dierlijke
eiwitbron. Deze zijn geschikt voor de meest diverse soorten intoleranties.
Zelfs zeer allergische dieren vinden hier het juiste product.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Soft Premium voeding van vers
lamsvlees en volkoren rijst

HONDEN » ALLERGIE
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Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier, alleen gevoerd
worden na een medische diagnose van uw dierenarts. Voor een directe verzending van
het Vet-Concept dieetvoer naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

ELIMINATIEDIËTEN

NIEUW

DE SANAPRODUCTLIJN
Speciale dieetvoeding ter vermindering van
voedselintoleranties
GESELECTEERDE PROTEÏNES

Allergie
Om de oorzaak van de allergie te ontdekken, moet men gedurende een
periode van 8 tot 10 weken speciale dieetvoeding gebruiken met mogelijk
slechts één vlees- en graan-/groentesoort.
Hiervoor zijn in het bijzonder vleessoorten geschikt, die u uw hond tot nu
toe nog niet hebt aangeboden. Aan het begin van het voeren is het activeren van de darmwerking raadzaam (pagina 45 & 67). Na deze tijd en als
uw hond geen symptomen meer heeft, kunt u het beste telkens slechts één
nieuw voedingsmiddel (vlees, granen, snoepjes, etc.) extra geven en dit gedurende een periode van ten minste 10 dagen voeren voordat weer een ander voedingsmiddel wordt toegevoegd.
TIP: Houd een allergie-dagboek bij, waarin u ieder voedsel opschrijft alsmede de mogelijke reacties op het voedsel. Zo kunt u bij intolerantie snel
reageren en komt u er snel achter, wat uw dier het beste verdraagt.
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Honden met een voedselintolerantie hebben voor een zo groot
mogelijke tolerantie een nauwkeurig afgewogen, goed verteerbare voeding met geringe vet- en eiwitwaarden eneen uitgebalanceerde verhouding aan essentiële vetzuren nodig.
DeSANA-PRODUCTLIJN houdt optimaal rekening met de behoeften van honden met voedselintoleranties. De recepten bevatten slechts één dierlijke eiwitbron en geselecteerde koolhydraatbronnen. In het bijzonder DOG SANA PAARD en DOG SANA
STRUISVOGEL kan vanwege de goede verteerbaarheid en de geselecteerde samenstelling ook worden aanbevolen bij ontstekingen en chronische gastro-intestinale ziekten en hartaandoeningen.

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

VOEDERDUUR:
In eerste instantie 3 tot 8 weken. Als
de intolerantieverschijnselen verdwijnen kan het voedsel onbeperkt worden
gevoerd.

» Drie mono-eiwit diëten voor dieren met allergieën
» Uitstekende acceptatie en tolerantie
» Stimuleren de gezondheid van de huid en darm

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK

NIEUW

ALLERGIE

MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

NIEUW

DOG SANA BUFFEL

DOG SANA PAARD

Buffelvlees, zoete aardappel

Paardenvlees, pastinaak

DOG SANA STRUISVOGEL

Paardenvlees, aardappel,
pastinaak

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

9403
9410

Struisvogelvlees,
zoete aardappel

Prijs
25,38 E
58,39 E

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

9803
9810

DIEET-DROOGVOER

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-25
1400-25
1800-25
1206-25
1406-25
1806-25

Prijs
2,06 E
2,64 E
3,96 E
11,44 E
14,93 E
22,85 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-23
1400-23
1800-23
1206-23
1406-23
1806-23

DIEET-NATVOER

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

DIEET-NATVOER

Struisvogelvlees, aardappel,
pastinaak

Prijs
22,55 E
52,64 E

DIEET-DROOGVOER

Prijs
2,29 E
2,95 E
4,44 E
12,81 E
16,80 E
25,72 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-24
1400-24
1206-24
1406-24

Prijs
2,06 E
2,64 E
11,44 E
14,93 E

DIEET-NATVOER

HONDEN » ALLERGIE
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VOOR KLEINE HONDEN
» SENSITIVE DIET MINI  «
met aangepaste
brokvorm

i

GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

MET KONIJNENVLEES, AARDAPPELEN EN SPELT

VAN VERS KONIJNENVLEES EN AARDAPPELEN

SENSITIVE DIET

KONIJN

Bijzonder goed verteerbaar premium voer
voor voedingsgevoelige honden

Soft Premium voer

SENSITIVE DIET bevat goed verteerbaar konijnenvlees als enige dierlijke eiwitbron
en vermijdt bewust veelvuldige allergiebronnen. Voor honden met zware voedselintoleranties is dit daarom vaak het "laatste redmiddel". In het bijzonder
honden met gastro-intestinale symptomen en huidirritaties profiteren hiervan.
Essentiële vetzuren zorgen voor een gezonde huid en ondersteunen het immuunsysteem. Het gereduceerde natriumgehalte ontziet hart en bloedsomloop.
Ook geschikt voor oudere en tot overgewicht neigende honden.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

1803
1810
SENSITIVE DIET
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Prijs
22,34 €
56,29 €

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

1603
1610

Passend bij het premium voer staat een goed verteerbaar natvoer met fijn konijnenvlees ter beschikking. In combinatie met de inheemse aardappel is dit soort
voer ook geschikt voor honden met een voedselallergie en bij uitsluitingsdiëten.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,80 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g

1200-13
1400-13
1800-13

Prijs

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-13
1406-13
1806-13

Prijs

Prijs
22,45 €
56,29 €

1,95 €
2,57 €
4,21 €

10,78 €
14,55 €
24,36 €

SENSITIVE DIET MINI

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

ALLERGIE

GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

BOTTEN & GEWRICHTEN

ZALM EN AARDAPPELEN

VAN VERSE ZALM MET AARDAPPELEN

ZALM

SALMON PACK

Soft Premium voer

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige honden

ZALM wordt gekenmerkt door zacht, hoogwaardig viseiwit en bevat veel essentiële vetzuren, met name omega-3 vetzuren. Met de inheemse aardappel voor de
grootst mogelijke tolerantie bij voedingsgevoelige honden.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g

1200-11
1400-11
1800-11

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-11
1406-11
1806-11

SALMON PACK is exclusief premium voer voor zeer sensibele honden. Het recept
met zalm en aardappelen bevat slechts één enkele dierlijke eiwitbron en is glutenvrij. Zalm levert het organisme belangrijke aminozuren en omega-3 vetzuren
– het verzorgt de huid, houdt de conditie op peil en voorkomt ontstekingen. De
gezondheid van de darm en het immuunsysteem profiteren van een plus aan
waardevolle vezels en MOS.

Prijs
10,44 €
13,87 €
20,65 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

1403
1410

Prijs
21,32 €
53,57 €

HONDEN » ALLERGIE
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GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

UITSLUITEND EENDENVLEES

EENDENVLEES EN MAÏS

CANARD PACK

EEND PUUR

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige honden

Soft Premium voer

Voedingsgevoelige honden hebben goed verteerbaar en uitgebalanceerd voedsel
nodig – idealiter met slechts één dierlijke eiwitbron. CANARD PACK is bijzonder smakelijk en houdt zo goed mogelijk rekening met de behoeften van honden met een
gevoelige maag en darm. Het bevat licht verteerbaar eendenvlees en fijn, glutenvrij
maïsmeel. Waardevolle ballaststoffen stimuleren de darmflora, vitaminerijk gist en
linolzuur het immuunsysteem. Zo kan de spijsvertering optimaal worden ondersteund en huid en haar optimaal worden verzorgd. CANARD PACK wordt vanwege
de kleinere brokvorm ook goed door kleinere of kieskeurige honden geaccepteerd.
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

1703
1710

HONDEN » ALLERGIE

Prijs
19,07 €
47,94 €

De pure vleesvoeding is uitermate geschikt voor het mengen met gezonde
groenten en granen of puur als bijvoering. Een delicatesse die ook goed wordt
verdragen door voedingsgevoelige honden en bij diabetes mellitus.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g

1200-5
1400-5
1800-5

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-5
1406-5
1806-5

Prijs
10,44 €
13,87 €
20,65 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

ALLERGIE

GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

LAMSVLEES EN ZILVERVLIESRIJST

LAMB PACK

VERS LAMSVLEES EN ZILVERVLIESRIJST

LAM

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige honden

Soft Premium voer
Lamsvlees is bijzonder kruidig en heeft bovendien een laag vetgehalte. Dit natvoer wordt daarom ook aanbevolen voor oudere honden en honden met een
gematigde energiebehoefte. Een optimale combinatie met ons droogvoer LAMB
PACK.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g

1200-1
1400-1
1800-1

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-1
1406-1
1806-1

Prijs
10,44 €
13,87 €
20,65 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

LAMB PACK wordt gemaakt van Nieuw-Zeelands lamsvlees en zacht gekookte zilvervliesrijst. Door de strikte reductie tot slechts één vlees- en granenbasis is deze
voeding ideaal bij allergieën. Honden met allergieën hebben vaak last van huidproblemen. LAMB PACK bevat daarom een hoog aandeel linolzuur – voor een
gezonde huid en een dikke, glanzende vacht. Dit voer is dankzij een bijzonder hoge verteerbaarheid eveneens geschikt voor honden met gastro-intestinale
aandoeningen en kan vanwege het lagere natriumgehalte ook ter ondersteuning
van hart- en bloedsomloop worden ingezet. Aanbevolen wordt om altijd eerst
een kuur te geven om de darmwerking te activeren (zie pagina 45), voordat de
overstap gemaakt wordt naar voeding speciaal voor allergieën zoals LAMB PACK

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2403
2410

Prijs
21,32 €
53,57 €

HONDEN » ALLERGIE
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VAN VERS GEITENVLEES EN PASTINAAK

GEIT
Soft Premium voer
Geitenvlees wordt sinds de oudheid in vele culturen gewaardeerd als een delicatesse die rijk is aan essentiële voedingsstoffen. In onze streken wordt geitenvlees zelden gebruikt en
is daarom een waardevol alternatief bij voedselintoleranties.
Het nieuwe Soft Premium voer GEIT bevat bovendien de goed
verdraagbare wortelgroente pastinaak en hennepolie voor een
verhoogde verzorging met essentiële vetzuren. Voor een optimale spijsvertering en een gezonde huid.
GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,97 E

Inhoud

Art.nr.

Prijs

200 g
400 g
800 g

1200-15 2,12 €
1400-15 2,73 €
1800-15 4,36 €

Inhoud

Art.nr.

Prijs

6 x 200 g 1206-15 11,80 €
6 x 400 g 1406-15 15,50 €
6 x 800 g 1806-15 25,25 €

HAZENVLEES EN ZOETE AARDAPPELEN

HAAS
Soft Premium voer

TIP

Groente & Granen
Snel bereid zijn ook de voorgekookte
groente & granen zoals bijvoorbeeld AARDAPPELVLOKKEN, GIERST of ZILVERVLIESRIJST.
Maar ook de WORTELPELLETS vormen een ideale
aanvulling op het blikvoer of vers vlees.
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Hazenvlees is bijzonder zacht en behoort tot de wildvleessoorten. Het nieuwe Soft Premium voer is in combinatie met zoete
aardappelen uitermate geschikt voor honden met voedselintoleranties . Door de toevoeging van hennepolie zorgt ook dit
soort voor een verhoogd aandeel aan essentiële vetzuren in de
voeding en ondersteunt zo optimaal de huidgezondheid en het
immuunsysteem.
GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,97 E

Inhoud

Art.nr.

Prijs

200 g
400 g

1200-14 2,12 €
1400-14 2,73 €

Inhoud

Art.nr.

Prijs

6 x 200 g 1206-14 11,80 €
6 x 400 g 1406-14 15,50 €

VAN VERS GANZENVLEES EN HAVERMOUT

GANS
Soft Premium voer
Sappig ganzenvlees is zeer geliefd bij honden en bevat niet
alleen voedzame proteïnes, maar ook een hoog aandeel aan
essentieel linolzuur.

ALLERGIE

In combinatie met licht verteerbare havermout is deze Soft Premium voeding makkelijk te verteren en wordt zij ook door kieskeurige honden goed ontvangen.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g

1200-8
1400-8
1800-8

Prijs

GOEDKOPER
PER 6 STUKS Prijs
Inhoud
Art.nr.

1,89 €
2,46 €
3,59 €

6 x 200 g 1206-8 10,44 €
6 x 400 g 1406-8 13,87 €
6 x 800 g 1806-8 20,65 €

Per blik vanaf 1,55 E

KANGOEROEVLEES EN PASTINAAK

RENDIER

KANGOEROE

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Rendiervlees is een zeer buitengewoon soort vlees en perfect
voor honden met voedselintolerantie en als uitsluitingsdieet.
Het krachtige vlees is bijzonder voedzaam en zorgt in combinatie met de inheemse aardappelen voor een optimale voorziening van alle belangrijke voedingsstoffen.

Kangoeroevlees – het exclusieve alternatief voor voedingsgevoelige honden. Kangoeroevlees
heeft een hoge voedingswaarde en een fijne wildsmaak.

RENDIERVLEES EN INHEEMSE AARDAPPELEN

Voor dit Soft Premium voer wordt bewust slechts één soort vlees en de goed verteerbare wortelgroente pastinaak verwerkt – voor de best mogelijke verdraagbaarheid. Ideaal in geval van voedselintolerantie en voor een uitsluitingsdieet.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,80 E

Inhoud

Art.nr.

200 g

1200-10 1,95 €
1400-10 2,57 €
1800-10 4,21 €

400 g
800 g

Prijs

Inhoud

Art.nr.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,80 E

Prijs

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g 1206-10 10,78 €

200 g

6 x 400 g 1406-10 14,55 €
6 x 800 g 1806-10 24,36 €

400 g
800 g

1200-12
1400-12
1800-12

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
1,95 €
2,57 €
4,21 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g

1206-12
1406-12
1806-12

6 x 400 g
6 x 800 g

Prijs
10,78 €
14,55 €
24,36 €

HONDEN » ALLERGIE
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MET HUID

Ons trainingsleidster Heike met Auris

en haar!

Een intacte huid en een dichte, glanzende vacht gelden als
gevoelige indicator voor de gezondheidstoestand van onze
viervoeters.
Twee van de meest belangrijke voorwaarden: een optimale
voedselvoorziening en een stabiele darmgezondheid. In geval
van ziektes is het daarom belangrijk het evenwicht van darmen immuunsysteem te waarborgen. Een doffe, schilferige vacht,
ontstekingen of een uitvallende vacht geeft aan dat de huid
hulp behoeft. Naast voedselintolerantie (allergieën) komen nog
tal van oorzaken in aanmerking: Spijsverteringsstoornissen, een
tekort of teveel aan voedingsstoffen, huidparasieten, ras-gerelateerde ziekten of stofwisselingsstoornissen, hormonen, infecties en tal van andere aandoeningen die door een dierenarts
moeten worden onderzocht.
Diëtetische maatregelen omvatten een evenwichtige toevoer
van voedingsstoffen en een toename van huidspecifieke actieve
bestanddelen. Vooral essentiële vetzuren, biotine, vitamine A,
E en B, evenals zink, koper en diverse plantaardige stoffen ondersteunen de huidstofwisseling. Zo wordt de vorming van een
nieuwe en gezonde huid en een glanzende vacht gestimuleerd.

i
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Bij huidaandoeningen die door allergieën worden veroorzaakt
zie hoofdstuk »Allergie« vanaf pagina 48.

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

»  SENSITIVE PACK  «

PRODUCTOVERZICHT
Huid

01

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor de hoogste eisen

02

»  GANS  «
Sappige en goed verteerbare
Soft Premium voeding

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

01
PREMIUM
DROOGVOER

02
SOFT PREMIUM
NATVOER

»  NACHTKERZENÖL  «

VERZORGING

Voedingssupplement voor de
gezondheid van de huid en het
immuunsysteem

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

04

Voedingssupplement voor
huid en vacht

HUID

03

04

» VERZORGING  «

»  DERMA-KOMPLEX «

»  LACHS-HANF-ÖL  «
Voedingssupplement ter ondersteuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

»  BIOTIN-KOMPLEX  «
Voedingssupplement bij vachtwisseling, haarverlies en brekende nagels

Voor de huid bijzonder waardevol: Essentiële vetzuren. Zij beschermen de
huid tegen uitdrogen en zijn essentieel voor een gezonde huidbarrière
en het immuunsysteem. De belangrijkste vertegenwoordigers zijn
linolzuur, gamma-linoleenzuur en omega 3-vetzuren. Vet-Concept-

»  DERMA-LIQUID  «
Vloeibaar voedingssupplement
voor huid en vacht

voedingsmiddelen zijn bijzonder rijk aan essentiële vetzuren.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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Gezonde darm –
Gezonde huid!

MAAG & DARM

LEVER

HUID & VACHT

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

INTESTINAAL ACTIVERINGSSET

Dankzij een gereduceerd kopergehalte wordt de lever ontzien. Artisjok en kruiden bevorderen de
spijsvertering, stimuleren de stofwisseling en versterken het immuunsysteem.

» 1 x BIO-DARMPULVER (125 g)

En voor honden die niet graag kauwen:
De platte brokken zijn eenvoudig op te pakken en gemakkelijk te bijten.

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2503
2510

HONDEN » HUID

S

AL

» 1 x INTESTINUM LIQUID-(30 ml)
Prijs
21,21 €
53,57 €

Inhoud

INTESTINAAL ACTIVERINGSSET

Art.nr.

7070

EDKOPER
GO

12%

S PA R E N

SENSITIVE PACK is bijzonder smakelijk en zeer goed verteerbaar. Zalm als hoofdbestanddeel heeft
10 maal meer essentiële vetzuren dan bijvoorbeeld rundvlees en is daarom bij uitstek geschikt bij
spijsverteringsstoornissen en huidproblemen.

Mede verantwoordelijk voor huidziekten en allergieën is in veel gevallen een gestresste darm. Een kuur voor het activeren van de
darmwerking brengt het immuunsysteem weer in balans, zorgt
voor een betere benutting van voedingsstoffen en verbetert de
huid op een natuurlijke manier. Een handleiding voor het activeren van de darmwerking vindt u op pagina 45.

KORTING!
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Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor de hoogste eisen

PE

N

SENSITIVE PACK

ALS SET

HET BESTE RECEPT VOOR EEN GEZONDE HUID

T VA N 3 K O

Prijs

43,49 E

38,27 E

i

HUID

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 112.

VAN VERS GANZENVLEES EN HAVERMOUT

GANS

Soft Premium voer
Sappig ganzenvlees is zeer geliefd bij honden en bevat niet alleen voedzame proteïnes, maar
ook een hoog aandeel aan essentieel linolzuur. In combinatie met licht verteerbare havermout
zeer goed verteerbaar.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

Inhoud

Art.nr.

200 g

1200-8
1400-8
1800-8

400 g
800 g

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g

1206-8
1406-8
1806-8

6 x 400 g
6 x 800 g

Prijs
10,44 €
13,87 €
20,65 €

HONDEN » HUID
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SLECHTS EEN PAAR DRUPPELS ZIJN VOLDOENDE

MET EEN HOOG OMEGA-3 GEHALTE

Voedingssupplement voor de gezondheid van de huid en het
immuunsysteem

Voedingssupplement voor de gezondheid van de huid en bij
ontstekingen

NACHTKERZENÖL, omzichtig koud geperst, bevat een bijzonder hoog gehalte aan
essentieel linolzuur en gamma-linoleenzuur. Ideaal voor droge, geïrriteerde
huid, jeuk en roos.

LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces in het lichaam, zorgen voor een gezonde huid en glanzende vacht.

NACHTKERZENÖL

LACHS-HANF-ÖL

Linolzuur is essentieel voor de natuurlijke beschermende barrière van de huid,
waardoor hij soepel en veerkrachtig wordt. Voor een gezonde huid, glanzende
vacht en een sterk immuunsysteem.

256
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Inhoud

Art.nr.

50 ml

7051

HONDEN » HUID

LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle chronische ontstekingsprocessen
zoals gewrichts- en urinewegziekten.
Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

Prijs

Prijs
16,72 €

20,08 €
33,55 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

MET ZINK EN BIOTINE

DERMA-LIQUID
Vloeibaar voedingssupplement voor
huid en vacht
DERMA-LIQUID met biotine en zink voor haargroei en een verhoogde huidbescherming. Biotine zorgt voor de noodzakelijke
sterkte en elasticiteit van huid en haar om alledaagse invloeden te trotseren. Bijzonder belangrijk bij gebroken haren of
nagels en tijdens de vachtwisseling Zink ondersteunt bovendien de wondgenezing en stimuleert de regeneratie. Voor een
gezonde huid en een dikke, glanzende vacht.

Art.nr.

100 ml

7712

Prijs
21,21 €

HUID

Inhoud

VOLLE, GLANZENDE VACHT

Nu als tabletten.

BIOTIN-KOMPLEX

Eenvoudig te doseren.

Voedingssupplement bij vachtwisseling,
haarverlies en brekende nagels

ALLES WAT DE HUID NODIG HEEFT

DERMA-KOMPLEX
Voedingssupplement voor huid en vacht

Biotine is ook bekend als vitamine H – de vitamine voor huid
en haar – een essentiële voedingsstof die het lichaam slechts
beperkt op kan slaan. Specifieke tekorten tonen zich meestal
in de vorm van haaruitval. Ook kunnen een doffe vacht, droge
huid en broze nagels het resultaat van een biotine-tekort zijn.
Belangrijk tijdens de zwangerschap en het zogen: Voldoe aan
de verhoogde biotine-behoefte met behulp van een hoog gedoseerde kuur! Inhoud: ca. 200 tabletten.

DERMA-KOMPLEX is een unieke combinatie van werkzame vitamines voor de huid zoals biotine,
sporenelementen, essentiële aminozuren en stofwisselingsstimulerende kruiden.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

160 g

7756

200 g
500 g

7710
7711

Prijs
22,34 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Een omvangrijke kuur voor huid en vacht, ideaal bij roos, uitvallende haren, ontstekingen en
jeuk. DERMA-KOMPLEX stimuleert de regeneratie van gezonde huid en haren. Het resultaat: een
gezonde, veerkrachtige huid, een mooie vacht en algemeen welzijn van uw huisdier.

Prijs
22,34 €
44,79 €

HONDEN » HUID
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MAAG-DARM
Aandoeningen

Het maagdarmkanaal is verantwoordelijk voor de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen. Zijn gezondheid is zodoende van essentieel belang voor het
welzijn van het hele organisme.
Dit geldt vooral voor de darmflora: Een gezonde darm
ondersteunt het immuunsysteem, beschermt tegen ziektes en zorgt voor meer prestatievermogen. Als uw viervoeter last heeft van spijsverteringsstoornissen, heeft hij
speciaal voer nodig.
Naast de medische behandeling door de behandelende dierenarts helpen geselecteerde voedings- en plantenstoffen en een hoge spijsverteringszekerheid de maag,
dunne en dikke darm van de hond gericht te ondersteunen. Voor terugkerende vitaliteit en levensvreugde.

256
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HONDEN » MAAG & DARM

»  DOG LOW FAT  «
Speciale dieetvoeding voor honden
met een verlaagd vetgehalte

PRODUCTOVERZICHT
Maag & Darm

01

02

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

»  CARE PACK  «
Premium voeding met een ver
laagd vetgehalte voor volwassen
honden

»  BASIC PACK  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding voor actieve honden

01

»  SENSITIVE PACK  «

DIËTETIEK

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor de hoogste eisen

02
PREMIUM
DROOGVOER

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN
»  BIO-DARMPULVER  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de maag- en
darmgezondheid

»  INTESTINUM-LIQUID «

04

SOFT PREMIUM
NATVOER

03

03

»  KALKOEN  «

MAAG & DARM

04

Vetarme Soft Premium voeding
Mild van smaak

Probiotisch voedingssupplement bij
diarree en verandering van het dieet

»  NACHTKERZENÖL  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van de huid en het
immuunsysteem

Wederkerende maag- en darmklachten kunnen ook het gevolg van een
allergie op bepaalde voedingsmiddelen zijn. Bij het vermoeden van een
maag- en darmaandoening veroorzaakt door allergieën kan daarom ook
de zeer goed verteerbare voeding uit het hoofdstuk "Allergie" worden
aanbevolen, bijvoorbeeld Dog Sana, zie pagina 50.
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Gezonde darm –
Gezonde huid!

STOFWISSELING

GEWICHTSCONTROLE

MAAG & DARM

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

INTESTINAAL ACTIVERINGSSET

CARE PACK
Premium voer met verlaagd vetgehalte voor volwassen honden

Mede verantwoordelijk voor huidziekten en allergieën is in veel gevallen een gestresste darm. Een kuur voor het activeren van de
darmwerking brengt het immuunsysteem weer in balans, zorgt
voor een betere benutting van voedingsstoffen en verbetert de
huid op een natuurlijke manier. Een handleiding voor het activeren van de darmwerking vindt u op pagina 45.

CARE PACK is ook ideaal voor het activeren van de darmwerking bij een verandering van dieet (zie
pagina's 45 en 67).

» 1 x BIO-DARMPULVER (125 g)

256
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2203
2210

HONDEN » MAAG & DARM

S

AL

Prijs
17,93 €
45,69 €

Inhoud

INTESTINAAL ACTIVERINGSSET

Art.nr.

7070

S PA R E N

12%
KORTING!

SE

EN

» 1 x INTESTINUM LIQUID-(30 ml)

EDKOPER
GO

PE

N

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)

ALS SET

CARE PACK is een bijzonder licht en absoluut lekker volwaardig voer en ideaal om een gestresste
spijsvertering te ontzien. Het vetarme speciale voer bevat zeer goed verteerbare eiwitten van gevogelte en lam. Geselecteerde kruiden bevorderen de spijsvertering en een actieve stofwisseling,
en verhogen het welzijn en de vitaliteit. Met rijst en maïs voor de best mogelijke tolerantie en
MOS voor de darmgezondheid.

T VA N 3 K O

Prijs

43,49 E

38,27 E

Goed om te weten!

VERANDERING IN DE VOEDING
EN STIMULERING VAN DE
DARMWERKING
Er zijn verschillende vormen van een verandering van dieet. Hierbij is een abrupte verandering alleen geschikt voor honden met een robuust maagdarmkanaal
en niet geschikt voor voer waarbij de samenstelling van het oude en het nieuwe voer ver uit elkaar ligt, bijv. bij een verandering van puppy naar volwassen
voeding.
Wij raden een geleidelijke overgang aan. Hierbij mengt men op de eerste dag 1/4
van het nieuwe voer met 3/4 van het oude voer en verhoogt iedere 2 dagen de hoeveelheid van het nieuwe voer. Het oude voer wordt dienovereenkomstig verminderd. Zo kunt u ervan uitgaan, dat het organisme van uw dier zich zonder stress op
het nieuwe voer kan instellen.

MAAG & DARM

GEZONDHEID BEGINT IN DE DARM STIMULERING VAN DE DARMWERKING
Een van de belangrijkste organen voor het metabolisme en het immuunsysteem is
de darm. Een gestrest maag-darmstelsel kan de oorzaak zijn van spijsverteringsstoornissen, huidaandoeningen en allergieën. Ook leidt een verkeerde verhouding
van darmbacteriën snel tot een functionele storing van het darmslijmvlies. Dientengevolge worden de voedingsstoffen niet voldoende opgenomen, het immuunsysteem verzwakt en andere ziekten kunnen het gevolg zijn.
Een ideale verandering van het voer begint daarom met een activering van de
darmwerking. Ook bij bestaande huidproblemen, maag-darmaandoeningen en in
het bijzonder voor voedingsgevoelige honden is onze kuur aanbevelenswaardig. De
darmactivering bestaat uit twee stappen: Eerst wordt het gevoelige darmslijmvlies
ondersteund bij de regeneratie. Dit heeft tot gevolg dat de afvalstoffen uit het lichaam verdwijnen om het organisme te ontgiften. Ten tweede wordt de darm geactiveerd door de toevoer van nuttige bacteriën. Het resultaat: Voedingsstoffen worden beter opgenomen, het immuunsysteem wordt geharmoniseerd.
ONZE TIP: Indien rijst vanwege een bestaande intolerantie niet kan worden gebruikt, is het aan te raden om vers gekookte aardappels of gierst te gebruiken voor
het activeren van de darmwerking.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

HONDEN » MAAG & DARM
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MAAG & DARM

MAAG & DARM

LEVER

HUID & VACHT

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

BOTTEN & GEWRICHTEN

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

VOOR HOGE EISEN

VOOR KIESKEURIGE EN GEVOELIGE HONDEN

BASIC PACK

SENSITIVE PACK

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor actieve honden

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor de hoogste eisen

Voor een krachtige stofwisseling hebben actieve honden een goed uitgebalanceerd dieet nodig. BASIC PACK biedt met hoogwaardig gevogelte- en lamsvlees
een ideale basis van goed te verteren eiwitten en gezonde vetten. Het volwaardige voer met glutenvrije rijst en maïs is ook geschikt voor sensibele honden.
Onze speciale kruidenmix stimuleert de spijsvertering, stabiliseert de darmflora,
bindt gifstoffen en stimuleert de complete stofwisseling.

SENSITIVE PACK is bijzonder smakelijk en zeer goed verteerbaar. Zalm als hoofdbestanddeel bevat 10 maal meer essentiële vetzuren dan bijvoorbeeld rundvlees. In combinatie met licht verteerbaar konijnenvlees, gerst en aardappelen
is het daarom uitermate geschikt bij spijsverteringsstoornissen en huidproblemen. Dankzij een gereduceerd kopergehalte wordt de lever ontzien. Artisjok en
kruiden bevorderen de spijsvertering, stimuleren de stofwisseling en versterken
het immuunsysteem.

BASIC PACK is ook geschikt als aansluitende voeding voor jonge honden van 12
maanden en ouder.
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2103
2110

HONDEN » MAAG & DARM

En voor honden die niet graag kauwen: De platte brokken zijn eenvoudig op te
pakken en gemakkelijk te bijten.

Prijs
17,36 €
42,76 €

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2503
2510

Prijs
21,21 €
53,57 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier,
alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw dierenarts.
Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer naar de
diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke aanbeveling van
de behandelende dierenarts nodig.

i

Bij darmaandoeningen die door ruwe vezels worden
veroorzaakt, raden wij bovendien het droogvoer DOG LOW
FAT (pagina 42) of DOG LOW CARB (pagina 104) aan.

VETARM EN MILD VAN SMAAK

DOG LOW FAT

KALKOEN

Speciaal dieetvoer voor honden
Soft Premium voer
DOG LOW FAT is bewust ontwikkeld met een gereduceerd vetgehalte voor honden met aandoeningen die speciale dieetvoeding nodig hebben en waarbij het
voer bijzonder lekker moet zijn. Vandaar komen alleen geselecteerde ingrediënten in het blikje: uitsluitend vers vlees van konijn en lam, glutenvrije gierst
en pompoen van lokale teelt. Met een verhoogd vezelgehalte is het de ideale
ondersteuning voor de darmgezondheid, met name bij aandoeningen aan de
dikke darm en bij een wisselende ontlasting.

Verse kalkoen, volkoren rijst, wortelen en prei. Kalkoenvlees heeft een milde
smaak en is eveneens zeer vetarm. Met het aandeel groente een lichte en volwaardige maaltijd.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,97 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g

1200-21
1400-21

Prijs
2,11 E
2,95 E

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g
6 x 400 g

1206-21
1406-21

MAAG & DARM

VETARM EN GOED TE VERTEREN

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g

1400-4
1800-4

Prijs

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-4
1406-4
1806-4

Prijs

Prijs
11,78 E
16,80 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

1200-4

1,89 €
2,46 €
3,59 €

10,44 €
13,87 €
20,65 €

HONDEN » MAAG & DARM
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Vet-Concept Soft Premium voer bevat een vleesgehalte van tot wel 76%.
Bij maag-darmaandoeningen raden wij aan om het Soft Premium voer met tot wel 30% met groente of granen (vanaf pagina 116) te strekken.

Maag + dunne darm

Dikke darm

Wij adviseren:
Bij aandoeningen aan de maag en het voorste gedeelte van de darm zijn ballaststofarme en goed te verteren groenten en granen (gierst, rijst, aardappelvlokken) aan te bevelen.

Wij adviseren:
Aandoeningen aan de dikke darm behoeven vaak een verhoogd vezelgehalte in de voeding. Dit stimuleert het herstel van een
evenwichtige darmflora en draagt doorslaggevend bij aan de gezondheid van de darm. Speciale diëten zijn op advies van uw
dierenarts ook direct verkrijgbaar bij Vet-Concept.

» ZILVERVLIESRIJST
» GIERST
» AARDAPPELVLOKKEN

» DOG LOW FAT DIEETVOEDINGDROOGVOER
» DOG LOW CARB DIEETVOEDINGDROOGVOER
» TARWEZEMELEN
» GEMÜSE-AUSLESE
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» WORTELPELLETS
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

SNELLE HULP

INTESTINUM-LIQUID
Probiotisch voedingssupplement bij diarree
en verandering van het dieet
Bij diarree, verandering van het dieet of door medicijnen kan
de gezondheid van de darm uit balans raken.
INTESTINUM-LIQUID stabiliseert de darmflora met natuurlijke, diersoortspecifieke melkzuurbacteriën: Het darmslijmvlies
wordt opnieuw bevolkt en kan schadelijke kiemen beter afweren. Een plus voor het immuunsysteem. Ook aanbevolen
na een behandeling met antibiotica. INTESTINUM-LIQUID wordt
goed getolereerd en ook door puppy's uitstekend verdragen.
Art.nr.

30 ml

7059

Prijs
16,78 €

VOLGT HET NATUURLIJKE INSTINCT

EEN PAAR DRUPPELS ZIJN VOLDOENDE

BIO-DARMPULVER

NACHTKERZENÖL
Voedingssupplement voor de gezondheid
van de huid en het immuunsysteem

Voedingssupplement ter ondersteuning van de gastro-intestinale gezondheid

NACHTKERZENÖL, omzichtig koud geperst, bevat een bijzonder
hoog gehalte aan essentieel linolzuur en gamma-linoleenzuur.
Ideaal bij een vetarm dieet en droge en geïrriteerde huid. Linolzuur is essentieel voor de natuurlijke beschermende barrière van de huid, waardoor hij soepel en veerkrachtig wordt. Voor
een gezonde huid, glanzende vacht en een sterk immuunsysteem.

Inhoud

Art.nr.

50 ml

7051

MAAG & DARM

Inhoud

Roofdieren eten instinctief wat ze nodig hebben: reeds verteerd voedsel van hun prooi, essentiële vezels. Hun functie: Zij stimuleren een goede spijsvertering, binden schadelijke stoffen en
voeden de "goede" darmbacteriën. Het resultaat: een sterk immuunsysteem. BIO-DARMPULVER
van reeën- en hertenpens is uitermate geschikt voor het activeren van de darmwerking, de verbetering van de voeracceptatie en de verwerking van voedingsstoffen. Overigens:
BIO-DARMPULVER is ook aanbevelenswaardig voor honden die vaak gras of stro eten.
Inhoud

Art.nr.

125 g
250 g

7053
7052

Prijs

Prijs
16,72 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

9,99 €
16,78 €

HONDEN » MAAG & DARM
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Aandoeningen aan

ALVLEESKLIER
De alvleesklier, ook pancreas genoemd, produceert enzymen
die essentieel zijn voor een adequate vertering van voedingsstoffen. Zodra de functionaliteit door een chronische ziekte
wordt beperkt, verliezen honden ondanks een goede eetlust
gewicht en zien ze er uitgehongerd uit. De vakterm hiervoor is
pancreasinsufficiëntie.
Aangezien de afbraak van voedingsvetten vaak belemmerd
wordt, is een vetgecontroleerd en goed verteerbaar voer nodig.
Dit geldt ook voor een acute ontsteking van het orgaan, welke zich manifesteert door een verminderde eetlust en een zeer
slechte algemene conditie.

256
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

01

Speciale dieetvoeding met een
verlaagd vetgehalte

02

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

»  DOG SANA  «
Speciale dieetvoeding voor
het verminderen van voedsel
intoleranties

»  VITALITY PACK  «
Bijzonder goed verteerbaar
premium voer bij een gematigde
stofwisseling

»  CARE PACK  «
Premium voeding met een
verlaagd vetgehalte voor
volwassen honden

01

ALVLEESKLIER

» DOG LOW FAT  «

PRODUCTOVERZICHT
Alvleesklier

»  BASIC PACK  «

DIËTETIEK

Bijzonder goed verteerbare premium voeding voor actieve honden

02
PREMIUM
DROOGVOER
»  REVITAL PLUS  «

04

03

VERZORGING

Voedingssupplement ter verbetering van de regeneratie en het
prestatievermogen

»  INTESTINAAL
ACTIVERINGSSET  «

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03

»  BIO-DARMPULVER «
Voedingssupplement ter ondersteuning van de gastro-intestinale
gezondheid

»  NACHTKERZENÖL  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van de huid en het
immuunsysteem

» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

04

Bij onvoldoende vertering van voedingsstoffen moet de hoeveelheid voer
vaak worden verhoogd om de lichamelijke conditie op pijl te houden. Dit
lukt het beste met meerdere kleine maaltijden verdeeld over de dag. Speciale voedingssupplementen kunnen helpen, de vertering van voedingsstoffen

»  INTESTINUM-LIQUID  «
Probiotisch voedingssupplement
bij diarree en verandering van
het dieet

te verbeteren en de darmgezondheid zo goed mogelijk te ondersteunen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier, alleen gevoerd
worden na een medische diagnose van uw dierenarts. Voor een directe verzending van
het Vet-Concept dieetvoer naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

BEST MOGELIJKE VERTEERBAARHEID

NIEUW

DOG SANA PAARD
& STRUISVOGEL
Speciale dieetvoeding voor het verminderen van
voedselintoleranties
Dankzij de hoge verteerbaarheid is DOG SANA PAARD en DOG
SANA STRUISVOGEL ook geschikt voor honden die alvleesklierproblemen hebben. Vooral wanneer er een vermoeden bestaat
van een door voedingsmiddelen veroorzaakte spijsverteringsstoornis of een veranderende alvleesklierontsteking.
De bewuste keuze van de ingrediënten (droogvoer: paardenresp. struisvogelvlees, aardappel en pastinaak; natvoer: paardenvlees en pastinaak, resp. struisvogelvlees en zoete aardappel), het
gematigde vetgehalte en het verhoogde aandeel aan essentiële
vetzuren in DOG SANA PAARD en DOG SANA STRUISVOGEL waarborgen
een optimale tolerantie. In het kader van een door ontstekingen
veroorzaakte alvleesklieraandoening dient het voer altijd te worden voorgeschreven door de behandelende dierenarts.

GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

VOEDERDUUR:
In eerste instantie 3 tot 8 weken. Als
de intolerantieverschijnselen verdwijnen kan het voedsel onbeperkt worden
gevoerd.

Indien nodig is een sterk vetgereduceerd dieet, bijvoorbeeld
DOG LOW FAT, aan te bevelen.

» Zeer hoge verteerbaarheid
» Slechts één dierlijke eiwitbron per dieet
» Uitstekende acceptatie en tolerantie
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HONDEN » ALVLEESKLIER

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
ALVLEESKLIER

MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

Insufficiëntie van de alvleesklier
Afhankelijk van de ernst van de ziekte moet het voer zeer individueel en vaak geleidelijk worden aangepast. Terwijl honden
met een milde vorm van pancreasinsufficiëntie vaak goed tegen zeer verteerbaar voer met een matig vetgehalte en speciale
additieven kunnen, is er bij een ernstigere vorm van insufficiëntie een consequente vetbeperking en regelmatige toediening
van enzym vervangende preparaten nodig.
Door de gereduceerde spijsverteringscapaciteit en de afscheiding van deels onverteerd voer heeft het organisme vaak een
gebrek aan belangrijke voedingsstoffen, vitaminen, sporenelementen en essentiële vetzuren die, indien nodig, afzonderlijk
toegediend moeten worden.

NIEUW

DOG SANA PAARD
Paardenvlees, pastinaak

DOG SANA STRUISVOGEL

Paardenvlees, aardappel,
pastinaak

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

9403
9410

Struisvogelvlees,
zoete aardappel

Prijs
25,38 E
58,93 E

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

9803
9810

DIEET-DROOGVOER

Onze tip:

DOG LOW FAT
Bij een sterk verminderde vetvertering en hyperlipidemie
Zie pagina 69

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-23
1400-23
1800-23
1206-23
1406-23
1806-23
DIEET-NATVOER

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Struisvogelvlees, aardappel,
pastinaak

Prijs
22,55 E
52,64 E

DIEET-DROOGVOER

Prijs
2,29 E
2,95 E
4,44 E
12,81 E
16,80 E
25,72 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-24
1400-24
1206-24
1406-24

Prijs
2,06 E
2,64 E
11,44 E
14,93 E

DIEET-NATVOER
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LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

CARE PACK
Premium voeding met een verlaagd
vetgehalte voor volwassen honden
CARE PACK onderscheidt zich door zeer goed verteerbare eiwitten van gevogelte en lam. Met fijne rijst, maïs en een licht verhoogd vezelgehalte. Een hoger gehalte linolzuur is bij vetarm
voer bijzonder belangrijk – voor het immuunsysteem, een gezonde huid en dikke vacht.

GEWICHTSCONTROLE

HART & BLOEDSOMLOOP

MAAG & DARM

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2203
2210

Prijs
17,93 €
45,69 €

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

MEDITERRAAN: ZEER SMAKELIJK EN VETARM

VOOR HOGE EISEN

VITALITY PACK

BASIC PACK

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor honden met een gematigde
stofwisseling
VITALITY PACK is een vetarme, complete voeding voor honden met een matige vet- en gezonde
eiwitbehoefte. De speciale mediterrane kruidenmix en een weloverwogen samenstelling sterken
het cardiovasculaire systeem en stimuleren de stofwisseling.
Lamsvlees, zalm en gevogelte bieden volwaardige eiwitten en een hoog gehalte aan essentiële
vetzuren. Met glutenvrije rijst en maïs voor de grootst mogelijke tolerantie. De platte brok kan
gemakkelijk opgepakt worden en stimuleert de kauwbeweging. Ook aanbevolen voor honden na
castratie en bij oudere dieren.

256
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

4403
4410

HONDEN » ALVLEESKLIER

Bijzonder goed verteerbare premium
voeding voor actieve honden
BASIC PACK biedt met hoogwaardig gevogelte- en lamsvlees een
ideale basis van goed te verteren eiwitten en gezonde vetten.
Het volwaardige voer met glutenvrije rijst en maïs is ook geschikt voor sensibele honden. Onze speciale kruidenmix stimuleert de spijsvertering, stabiliseert de darmflora, bindt gifstoffen en stimuleert de complete stofwisseling.

Inhoud

Art.nr.

3 kg

2103
2110

Prijs

Prijs
22,34 €
56,29 €

10 kg

17,36 €
42,76 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Gezonde darm –
Gezonde huid!

Goed verteerbare groenten & granen zijn in
combinatie met vetarm natvoer uitermate
geschikt voor een dieet bij aandoeningen
aan de pancreas.
Vanaf pagina 116.

ALVLEESKLIER

TIP

Groente & Granen

INTESTINAAL ACTIVERINGSSET

Inhoud

INTESTINAAL ACTIVERINGSSET

S

AL

» 1 x INTESTINUM LIQUID-(30 ml)
Art.nr.

7070

S PA R E N

12%
KORTING!

SE

T VA N 3 K O

REVITAL PLUS biedt onze viervoeters alle stoffen, die nodig zijn om hun oude fitness weer terug
te krijgen: Voedingsstoffen zoals aminozuren en essentiële vetzuren evenals extracten uit mosselen en zeewier voor sterke spieren en gewrichten. Wilde ginseng, ook bekend als de "wortel
des levens", waardevolle kruiden, vitamines en sporenelementen ondersteunen op betrouwbare
manier de regeneratie. Vooral als het er om gaat na een ziekte weer terug te keren naar de oude
vorm, is REVITAL PLUS uw eerste keuze.

PE

Prijs

43,49 E

Voedingssupplement ter verbetering van de regeneratie
en het prestatievermogen

EN

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)

EDKOPER
GO

REVITAL PLUS

N

» 1 x BIO-DARMPULVER (125 g)

ALS SET

Mede verantwoordelijk voor huidziekten en allergieën is in veel gevallen een gestresste darm. Een kuur voor het activeren van de
darmwerking brengt het immuunsysteem weer in balans, zorgt
voor een betere benutting van voedingsstoffen en verbetert de
huid op een natuurlijke manier. Een handleiding voor het activeren van de darmwerking vindt u op pagina 45.

HET PERFECTE OPBOUWCONCENTRAAT

38,27 E

Inhoud

Art.nr.

150 g
500 g

7707
7708

Prijs
19,65 €
47,70 €

HONDEN » ALVLEESKLIER
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ALS DE LEVER

hulp nodig heeft...
Bij een zieke lever moet de voeding vooral twee dingen bieden: Het vitale orgaan moet worden ontzien en bij het herstel
worden ondersteund.

Als u merkt dat de slijmvliezen van uw hond een gele verkleuring hebben, dient u hier aandacht aan te besteden. Maar ook
braken, diarree, weigeren te eten en afvallen kunnen tekenen
zijn van een leveraandoening. Een geschikt dieet zorgt met een
aangepast gehalte aan vet en eiwit voor een ontlasting van de
lever. Gelijktijdig ondersteunen essentiële vetzuren en geselecteerde plantaardige stoffen de herstelfase.

Onze deskundige adviseurs
Steffi en Julia met Barny

256
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HONDEN » LEVER

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

01

Speciale dieetvoeding voor honden
met een leveraandoening

02

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

»  DOG LOW PROTEIN  «
Speciale dieetvoeding met een laag
eiwitgehalte

Zeer goed verteerbaar premium voer
met gereduceerd vetgehalte

»  SENSITIVE PACK  «
Zeer goed verteerbaar premium voer
met gereduceerd kopergehalte

01

»  DOG LOW FAT  «

»  CARE PACK  «

DIËTETIEK

Speciale dieetvoeding met een
verlaagd vetgehalte

LEVER

» DOG L-PROTECT  «

PRODUCTOVERZICHT
Lever

02
PREMIUM
DROOGVOER

04

VERZORGING

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03

03

»  HEPA-KOMPLEX  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de leverfunctie

»  HEPA-LIQUID  «
Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de leverfunctie

» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

04

Bij honden met leveraandoeningen staat de regelmatige voedselopname op de eerste plaats. Zeer effectieve plantaardige stoffen zoals
silymarin uit de zaden van de mariadistel ondersteunen de genezing
op een natuurlijke manier en beschermen de gevoelige levercellen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

»  REVITAL PLUS MIT GINSENG  «
Voedingssupplement ter verbetering
van de regeneratie en het prestatie
vermogen

HONDEN » LEVER

257
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ALS DE LEVER HET NIET AAN KAN

DOG L-PROTECT
» Uitstekende acceptatie
»M
 et mariadistelzaad voor een optimale
bescherming van de lever
» Gereduceerd kopergehalte

Wij raden als natvoer DOG LOW PROTEIN aan (zie pagina 82)
Speciale dieetvoeding ter ondersteuning van de
leverfunctie bij chronische leverinsufficiëntie
DOG L-PROTECT onderscheidt zich door de hoogst mogelijke
dichtheid van voedingsstoffen en de best mogelijke tolerantie.
Geselecteerde ingrediënten, makkelijk verteerbare eiwitten en
een hoge energiedichtheid ontzien het levermetabolisme en
stimuleren het behoud van de lichamelijke conditie. Het recept
is rijk aan taurine en bevat een bewust laag kopergehalte, teneinde de progressie van de leverziekte tegen te gaan.
Mariadistelzaad en natuurlijke antioxidanten beschermen de
gevoelige levercellen en ondersteunen het herstelproces. Om
de uitscheiding van schadelijke stoffen uit de stofwisseling te
bevorderen, bevat DOG-L-PROTECT speciale vezels en MOS, die
eveneens de gezondheid van de darm ondersteunen. Met een
verhoogd gehalte aan essentiële vetzuren uit zeevis en lijnzaad.

i
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Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

HONDEN » LEVER

Inhoud

Art.nr.

3 kg

9603
9610

10 kg

LEVER

STOFWISSELING

IMMUUNSYSTEEM

VOEDERDUUR:
In eerste instantie tot 6 maanden. Wij
raden aan, voor het voeren of in geval van een verlenging van de voederduur eerst een dierenarts te consulteren. Zorg er altijd voor dat er voldoende
drinkwater ter beschikking staat.

Prijs
22,34 €
56,00 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

LEVER

Leverziekten
Niet alleen de oorzaken van een leveraandoening zijn divers,
maar ook de gevolgen. Of het galsysteem dicht slibt, het leverweefsel ontstoken raakt of vetophopingen van de stofwisseling
in het orgaan storen, kan uitsluitend door een medisch onderzoek worden aangetoond. Dienovereenkomstig divers zijn
ook de diëtetische maatregelen. Bij tal van leveraandoeningen
is de omzetting van voedingseiwitten beperkt, waardoor het
dieet een zeer goed verteerbaar, maar gematigd eiwitgehalte
dient te hebben.
Daarentegen komt het bij een beperkte stofwisseling of galaandoeningen op een vetarm dieet aan. In ieder geval geldt:
Smakelijk voer en meerdere kleine maaltijden per dag stimuleren de tolerantie en reduceren de orgaanbelasting. Afhankelijk
van de ernst van de ziekte, moet de voeding gedurende een
bepaalde periode of levenslang worden gehandhaafd.

Onze tip

DOG LOW FAT
Bij problemen met de galstroom of
vetstofwisseling.
Voor productinformatie zie pagina 69.

HONDEN » LEVER
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LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

i

CARE PACK

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier, alleen
gevoerd worden na een medische diagnose van uw dierenarts. Voor een directe
verzending van het Vet-Concept dieetvoer naar de diereigenaar zelf hebben wij
daarom een schriftelijke aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Premium voeding met een verlaagd
vetgehalte voor volwassen honden
CARE PACK ontziet de lever en de nieren dankzij zeer goed verteerbare eiwitten van gevogelte en lam. Geselecteerde kruiden
activeren de spijsvertering en de stofwisseling. Verzadigende
vezels zorgen ervoor dat de energietoevoer daalt bij een constant blijvende hoeveelheid voer. Een hoger linolzuurgehalte
is bij een vetarme voeding bijzonder belangrijk – voor het immuunsysteem, een gezonde huid en dikke vacht.

ONS SPECIAAL DIEET-NATVOER

Vanwege het gereduceerde eiwitgehalte en de hoge spijsverteringszekerheid is DOG LOW
PROTEIN ook bijzonder geschikt als voer bij een beperkt eiwitmetabolisme ten gevolge van een
leveraandoening.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,98 E

256
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200 g
400 g

1200-22
1400-22

HONDEN » LEVER

2,12 €
2,95 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g
6 x 400 g

1206-22
1406-22

2203
2210

17,93 e
45,69 e

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor de hoogste eisen

DOG LOW PROTEIN is een zeer smakelijk dieetvoer met een laag, maar zeer goed verteerbaar eiwitgehalte en een minimum aan fosfor en natrium.

Prijs

3 kg
10 kg

Prijs

SENSITIVE PACK

Speciaal dieetvoer bij aandoeningen aan nieren en lever

Art.nr.

Art.nr.

MET ARTISJOK EN EEN GEREDUCEERD KOPERGEHALTE

DOG LOW PROTEIN

Inhoud

Inhoud

Prijs
11,84 €
16,80 €

SENSITIVE PACK is bijzonder smakelijk en zeer goed verteerbaar.
Zalm als hoofdbestanddeel bevat 10 maal meer essentiële vetzuren dan bijvoorbeeld rundvlees. In combinatie met licht verteerbaar konijnenvlees, gerst en aardappelen is het daarom
uitermate geschikt bij spijsverteringsstoornissen en huidproblemen. Dankzij een gereduceerd kopergehalte wordt de lever
ontzien. Artisjok en kruiden bevorderen de spijsvertering, stimuleren de stofwisseling en versterken het immuunsysteem.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2503
2510

Prijs
21,21 €
53,57 €

PUUR PLANTAARDIG

HEPA-LIQUID
Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de leverfunctie

Inhoud

Art.nr.

30 ml

7754

Prijs
16,72 €

HET PERFECTE OPBOUWCONCENTRAAT

REVITAL PLUS

LEVER

Medicijnen, gift en ziekten kunnen de lever sterk belasten. HEPA-LIQUID met natuurlijke kruidenextracten stimuleert het uitscheiden van schadelijke stoffen, die zich bijv. bij een langere
toediening van medicijnen in het organisme kunnen ophopen.
De lever wordt voorzichtig ondersteund en kan zo haar functies
weer beter vervullen. Dankzij puur plantaardige bestanddelen
wordt HEPA-LIQUID ook goed door sensibele dieren geaccepteerd.

MET MARIADISTEL, ARTISJOK EN ZOETHOUT

HEPA-KOMPLEX

MIT GINSENG

Voedingssupplement ter verbetering van
de regeneratie en het prestatievermogen

Voedingssupplement ter ondersteuning van de leverfunctie

REVITAL PLUS biedt onze viervoeters alle stoffen, die nodig zijn
om hun oude fitness weer terug te krijgen: Voedingsstoffen
zoals aminozuren, essentiële vetzuren evenals extracten uit
mosselen en zeewier voor sterke spieren en gewrichten. Wilde ginseng, waardevolle kruiden, vitamines en sporenelementen ondersteunen op een betrouwbare manier de regeneratie.
Vooral als het er om gaat na een ziekte weer terug te keren naar
de oude vorm, is REVITAL PLUS uw eerste keuze.

Als de lever aangetast, overbelast of door geneesmiddelen verzwakt is, kan zij iedere hulp gebruiken.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

150 g
500 g

7707
7708

150 g
500 g

7740
7741

Prijs
19,65 €
47,70 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

HEPA-KOMPLEX met artisjok, kruiden, vitamines en sporenelementen helpt als omvangrijke kuur
bij de ontgifting van de lever en biedt een uitstekende ondersteuning tijdens de herstelfase. Het
resultaat: Uw hond voelt zich duidelijk beter en is ook op lange termijn weer beter te belasten.

Prijs
16,72 €
42,08 €

HONDEN » LEVER
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Maike en Ellen van de
boekhouding met Sami

Als het om het

HART GAAT

Een bewuste voeding help de hartspierwerking en
de bloedsomloop te ondersteunen.
Hart- en vaatziekten kunnen aangeboren en rasafhankelijk zijn of door andere ziekten worden veroorzaakt. Vooral oudere maar ook honden met overgewicht lijden eronder. Naast een behandeling door
een dierenarts helpt een licht verteerbare en natriumarme voeding de levenskwaliteit van het zieke dier
te verbeteren en het organisme omzichtig te ondersteunen.

256
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HONDEN» HART & BLOEDSOMLOOP

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

»  DOG SANA  «
Speciaal dieet-droogvoer met een
zeer hoge verteerbaarheid en een
gematigd natriumgehalte

PRODUCTOVERZICHT
Hart & Bloedsomloop

01

02

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

»  VITALITY PACK  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding voor honden met een
gematigde stofwisseling

»  DOG LOW PROTEIN  «

»  CARE PLAIN  «

Speciaal dieet-natvoer met een
hoge verteerbaarheid en een
verlaagd natriumgehalte

Premium voer voor oudere honden

01

»  LAMB PACK  «
Zeer goed verteerbaar premium voer
voor voedingsgevoelige honden

DIËTETIEK

02
HART &
BLOEDSOMLOOP

PREMIUM
DROOGVOER

04

VERZORGING

VOEDINGS
SUPPLEMENT

03
» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

04

Honden met ernstige hartproblemen hebben vaak geen trek. Des te
belangrijker is een bijzonder smakelijk dieet. Een regelmatige voedselopname, bij voorkeur in kleine porties, ontziet het hart en de bloedsomloop, ondersteunt de lichamelijke fitheid en ook de werking van
noodzakelijke geneesmiddelen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

03

»  CARDIO-KOMPLEX  «
Voedingssupplement met meidoorn,
ginkgo en L-carnitine

»  CARDIO-LIQUID  «
Vloeibaar voedingssupplement met
meidoorn en L-carnitine

»  KNOBLAUCH-KOMPLEX  «
Voedingssupplement met kruiden
en ginkgo voor de verbetering van
de afweer

HONDEN» HART & BLOEDSOMLOOP

257
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»H
 oge acceptatie bij kieskeurige en oudere
honden
»M
 inder vet en gezond eiwit verhogen de
vitaliteit
» S peciale mediterrane kruiden stimuleren de
spijsvertering en de stofwisseling
GEWICHTSCONTROLE

HART & BLOEDSOMLOOP

MAAG & DARM

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM

MEDITERRAAN: ZEER SMAKELIJK EN HEEL GEZOND

VITALITY PACK
Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor honden met een gematigde
stofwisseling
VITALITY PACK is een vetarme, complete voeding voor honden met een gematigde energie- en gezonde eiwitbehoefte. De speciale mediterrane kruidenmix en een weloverwogen samenstelling
sterken het cardiovasculaire systeem en stimuleren de stofwisseling. Lamsvlees, zalm en gevogelte bieden volwaardige eiwitten en een hoog gehalte aan essentiële vetzuren. Met glutenvrije
rijst en maïs voor de best mogelijke tolerantie en Nieuw-Zeelandse groenlipmossel voor de gewrichtsfunctie. De platte brok kan gemakkelijk opgepakt worden en stimuleert bovendien de
kauwbeweging. VITALITY PACK wordt ook aanbevolen voor honden na de castratie.
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

4403
4410

HONDEN » HART & BLOEDSOMLOOP

Prijs
22,34 €
56,29 €

TIP

»  LACHS-HANF-ÖL  «
Rijk aan omega-3-vetzuren
Zie pagina 37

AANGEPAST AAN DE VERMINDERDE ENERGIEBEHOEFTE

CARE PLAIN
Premium voer voor oudere honden
Oudere honden hebben smakelijk voer met een beperkt energiegehalte, essentiële vetzuren voor een sterk immuunsysteem
en waardevolle eiwitten voor het behoud van de conditie nodig. Zeevis en gevogelte bieden een perfecte basis. Volwaardige
tarwe en maïs leveren de energie en de nodige vezels voor een
goede spijsvertering. Het gematigde gehalte aan fosfor en natrium ontziet de nieren, het hart en de bloedsomloop. En ook
bejaarde gewrichten hebben er profijt van – door werkzame
bestanddelen uit de Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.

GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

Inhoud

Art.nr.

Prijs

5 kg
15 kg

21,32 €
47,94 €

2905
2915

MET EEN HOOG VLEESGEHALTE

HART &
BLOEDSOMLOOP

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

LAMSVLEES EN ZILVERVLIESRIJST

LAMB PACK

DOG LOW FAT
Speciale dieetvoeding voor honden
ter vermindering van het overgewicht

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige honden

Wetenschappelijke en klinische studies tonen aan: Een verhoogd
eiwitgehalte is niet enkel bevorderlijk voor de acceptatie, maar
versnelt de afbouw van lichaamsvet en verhoogt het verzadigingseffect van het dieet. L-carnitine stimuleert in het kader van het
gewichtsreducerende dieet LOW FAT de energieproductie uit vetzuren en draagt zodoende bij tot een verbeterde lichaamssamenstelling ten gunste van de spiermassa. Diëtetische vezels zorgen
voor een verhoogde verzadiging en verbeteren de gezondheid van
de darm en de lichaamsgeur.
GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,97 E

Inhoud

Art.nr.

Prijs

200 g
400 g

1200-21 2,11 €
1400-21 2,95 €

Inhoud

Art.nr.

LAMB PACK wordt gemaakt van Nieuw-Zeelands lamsvlees en zacht gekookte volkoren rijst (ideaal voer voor dieren met allergieën). LAMB PACK bevat een hoog gehalte aan linolzuur – voor een
gezonde huid en een volle, glanzende vacht. Met een bijzonder hoge verteerbaarheid is dit voer
ook geschikt voor honden met gastro-intestinale aandoeningen en kan het vanwege het lagere
natriumgehalte ter ondersteuning van hart- en bloedsomloop worden ingezet.

Inhoud

Art.nr.

3 kg

2403
2410

Prijs

Prijs

6 x 200 g 1206-21 11,78 €
6 x 400 g 1406-21 16,80 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

10 kg

21,32 €
53,57 €

HONDEN » HART & BLOEDSOMLOOP
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VOOR HART- EN SPIERWEEFSEL

CARDIO-LIQUID
Vloeibaar voedingssupplement met
meidoorn en L-carnitine
Meidoorn, vitamine-speciaalgist en L-carnitine – deze stoffen
helpen het hart, de bloedsomloop en spieren te ondersteunen. Bovendien zorgt het bijvoeren van CARDIO-LIQUID voor
duidelijk meer activiteit en prestatievermogen. Het resultaat:
Levenskwaliteit en levensduur worden langdurig verbeterd.

Nu als pellets.

BIJ VERHOOGDE BELASTING VAN HART & BLOEDSOMLOOP

Samen met een passend bewegingsprogramma – ideaal is conditietraining van minstens een
uur – verhoogt CARDIO-KOMPLEX uithoudingsvermogen en vetverbranding en stimuleert hierbij
de opbouw van spieren.

256
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7730
7731

HONDEN » HART & BLOEDSOMLOOP

7732
7733

25,70 €
48,15 €

Voedingssupplement met kruiden en
ginkgo voor de verbetering van de afweer

Ondersteuning voor het hart, de spieren en de bloedsomloop is om verschillende redenen zinvol: Bij oudere dieren, ziekte of adipositas, maar ook bij bijzondere eisen. CARDIO-KOMPLEX bevordert door meidoorn, ginkgo en L - carnitine het prestatieniveau en de vreugde aan beweging
van de hond.

150 g
500 g

100 ml
250 ml

Prijs

KNOBLAUCH-KOMPLEX

Voedingssupplement met meidoorn, ginkgo en L-carnitine

Art.nr.

Art.nr.

HET KOMT OP DE COMBINATIE AAN

CARDIO-KOMPLEX

Inhoud

Inhoud

Knoflook, daslook en geselecteerde kruiden stimuleren niet alleen
de stofwisseling maar ook de vertering. U verbetert de weerstand
van het gehele organisme en de bloedsomloop. KNOBLAUCH-KOMPLEX ondersteunt het lichaamseigen immuunsysteem en is geschikt voor honden van alle leeftijden. Voor meer vitaliteit, een
gezonde huid en dit alles zonder de typische "knoflook"-geur. Wij
raden de bijvoeding gedurende de zomermaanden aan. Een gebruik het hele jaar door is echter ook aanbevelenswaardig.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

18,97 €
48,15 €

500 g
1000 g

7700
7701

Prijs
19,65 €
33,70 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Onze tip

BIJ CHRONISCHE HARTINSUFFICIËNTIE

DOG SANA PAARD
DOG SANA STRUISVOGEL
Speciale dieetvoeding ter vermindering
van voedselintoleranties
Met zeer hoge verteerbaarheid en een
gematigd natriumgehalte ook geschikt
bij chronische hartinsufficiëntie

HART &
BLOEDSOMLOOP

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier, alleen
gevoerd worden na een medische diagnose van uw dierenarts. Voor een directe
verzending van het Vet-Concept dieetvoer naar de diereigenaar zelf hebben wij
daarom een schriftelijke aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Zie pagina 50

DOG LOW PROTEIN
Speciale dieetvoeding bij chronische
nierinsufficiëntie
Met een hoge verteerbaarheid en een
verlaagd natriumgehalte ook geschikt
bij chronische hartinsufficiëntie
Zie pagina 82

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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Hulp voor

ZWAKKE NIEREN
Een veelvoorkomend kenmerk voor een aandoening aan de
nieren is een schijnbaar onlesbare dorst, vaak in combinatie
met een plotseling verlies van de zindelijkheid. Als de dierenarts het vermoeden bevestigt, is het zeer belangrijk om op
voeding over te stappen die de nieren ontlast.
Het is in dit verband vooral belangrijk het eiwit- en fosforgehalte te reduceren en voor een exact op de nierfunctie aangepast natriumgehalte te zorgen. Het ontziet zieke nieren en helpt
het lichaam bij het ontgiften. Maar ook acute situaties zoals de
toediening van geneesmiddelen, vergiftigingen, stoornissen in de
bloedsomloop of andere aandoeningen kunnen de nieren sterk
belasten en een tijdelijke diëtetische ondersteuning behoeven.

256
90

HONDEN » NIEREN

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Nieren
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» DOG LOW PROTEIN  «

01

01

Speciale dieetvoeding voor honden
met chronische nierinsufficiëntie

DIËTETIEK

02
03

VERZORGING

02

»  RENA-LIQUID  «

NIEREN

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de nierfunctie

»  LACHS-HANF-ÖL  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

»  RENA-KOMPLEX  «
» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

03

Vooral oudere viervoeters lijden aan nierziekten. Symptomen zoals braken,
overmatige dorst en frequent urineren worden pas merkbaar wanneer de
nieren meer dan 70% van hun functie hebben ingeboet. Vers drinkwater is
daarom bijzonder belangrijk en moet altijd ter beschikking staan.

Voedingssupplement ter onder
steuning van de uitscheidingsfunctie

HONDEN » NIEREN

257
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HOGE BESCHERMING VAN DE NIEREN

DOG LOW PROTEIN
» Hoge voedingsstoffendichtheid en
spijsverteringszekerheid
 inder eiwitten, fosfor en natrium
»M
» Beste acceptatie

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Speciale dieetvoeding voor honden met chronische nierinsufficiëntie
DOG LOW PROTEIN is een zeer smakelijk dieetvoer voor de nieren
met een laag, maar zeer goed verteerbaar eiwitgehalte en een
minimum aan fosfor en natrium.
Het speciale voer bevat in vergelijking met andere producten
een duidelijk hoger gehalte aan vitamine A en B12, om het bij
nieraandoeningen vaak verhoogde verlies van deze vitamines
tegen te gaan. Het verhoogde gehalte aan omega 3-vetzuren
heeft bovendien een ontstekingsremmende werking en werkt
positief op het filtervermogen van de nieren.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-22
1400-22
1206-22
1406-22
DIEET-NATVOER

256
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HONDEN » NIEREN

Prijs
2,12 E
2,95 E
11,84 E
16,80 E

NIER

LEVER

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
In eerste instantie gedurende 6 maanden, bij acute nierinsufficiëntie 2 tot 4
weken. Ook geschikt bij nierstenen en
leveraandoeningen.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2603
2610

Prijs
22,34 E
56,00 E

DIEET-DROOGVOER
ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

Chronische nierinsufficiëntie

Aangezien met name een hoog fosfaatgehalte en de verwerking van voedingseiwitten een belasting vormen, zijn alleen
licht verteerbare eiwitten aanbevelenswaardig in het dieet, en
dat ook uitsluitend in een beperkte hoeveelheid.

NIEREN

Bij een chronische nieraandoening verliezen de nieren in toenemende mate hun vaardigheid, het organisme op natuurlijke
wijze te ontgiften. Het uitscheiden van belastende metabolieten is echter, afhankelijk van de mate van aandoening, onvoldoende. Een speciaal dieet voor de nieren kan helpen om
de progressie van de ziekte te vertragen en het welzijn van het
dier te herstellen.

Het fosfor- en ook het natriumgehalte dienen tot een aanbevolen minimum te worden teruggebracht. Om de lichaamsreserven en het spierweefsel te ontzien, hebben honden met
een nierziekte een op hun behoeften afgestemde en energierijke kost nodig.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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TIP

Groente & Granen
Snel bereid zijn ook de voorgekookte
groente & granen zoals bijvoorbeeld AARD
APPELVLOKKEN, GIERST of ZILVERVLIESRIJST.
Maar ook de WORTELPELLETS vormen een ideale
aanvulling op het blikvoer of vers vlees.

256
94

HONDEN » NIEREN

ESSENTIËLE VETZUREN

LACHS-HANF-ÖL
Voedingssupplement ter ondersteuning van de
gezondheid van de huid en bij ontstekingen
LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij
bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en
omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces in
het lichaam en zorgen voor een gezonde huid en glanzende
vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld nier-, gewrichts- en urinewegziekten.

Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

Prijs
20,08 €
33,55 €

PUUR PLANTAARDIG

RENA-KOMPLEX
Voedingssupplement ter ondersteuning
van de uitscheidingsfunctie

Vloeibaar voedingssupplement ter ondersteuning van de nierfunctie

RENA-KOMPLEX is een nauwkeurig afgestemde combinatie van
stoffen, die met name de ontgifting en uitscheidingsfunctie
van de nieren stimuleert en daarmee ook het ontstaan van urinestenen verhindert. Bovendien worden het hart en de bloedsomloop ondersteund, de lymfedrainage gestimuleerd en de
belastende vochtophopingen in het organisme (oedemen) afgebouwd. Ideaal bij acute nierbelasting zoals vergiftiging, belasting door geneesmiddelen of een nierontsteking.

Inhoud

Art.nr.

150 g
500 g

7720
7721

De natuurlijke hulp voor gestresste nieren: Plantaardige ingrediënten van paardenbloem, jeneverbessen en de bladeren van berendruif stimuleren de ontgiftingsprocessen van het organisme
en zorgen ervoor, dat schadelijke metabolieten makkelijker uitgescheiden kunnen worden. De
nierfunctie wordt duurzaam ondersteund. RENA-LIQUID draagt bij tot de verbetering van de levenskwaliteit bij nier- en urinewegaandoeningen en wordt ook goed verdragen door sensibele
dieren.

NIEREN

RENA-LIQUID

DE VOCHTOPNAME IS VAN WEZENLIJK BELANG

Prijs
14,48 €
33,55 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Inhoud

Art.nr.

30 ml

7755

Prijs
16,72 €

HONDEN » NIEREN

257
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Elke van de administratie en
Heike met Saphira

URINESTENEN
en aandoeningen aan de
urinewegen
Urinestenen ontstaan in de urineblaas door een opeenhoping van mineralen en stoffen, die normaal gesproken
opgelost voorkomen en met de urine worden afgevoerd.
Naast de juiste voeding zijn een toename van de vochtopname, een actieve stofwisseling en een evenwichtige
gezondheid van essentieel belang voor de behandeling.
Afhankelijk van het type kristallen of stenen – de dierenarts stelt bijzonder vaak struviet- en calciumoxalaatstenen vast – komt het er in eerste instantie op aan, de
mede verantwoordelijke mineralen in het voer consequent te reduceren.
Bij struvietstenen is bovendien een gereguleerde
pH-waarde van de urine voor het oplossen van de stenen belangrijk. Een verdere maatregel: Geef de voorkeur
aan natvoer en biedt uw lieveling altijd voldoende vers
water aan.

256
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HONDEN » URINESTENEN

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

» DOG LOW MINERAL  «

01

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

Speciale dieetvoeding voor honden
met struviet - en calciumoxalaats
tenen

02

01

» DOG LOW PROTEIN  «

»  LACHS-HANF-ÖL  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

URINESTENEN

PRODUCTOVERZICHT
Urinestenen

»  RENA-KOMPLEX  «

DIËTETIEK

Voedingssupplement ter ondersteu
ning van de uitscheidingsfunctie

Speciale dieetvoeding voor honden
met chronische nierinsufficiëntie en
bij uraat- en cystinestenen

»  RENA-LIQUID  «
Beide soorten zijn verkrijgbaar als
premium nat en droog dieetvoer

Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de nierfunctie

02
VOEDINGS
SUPPLEMENTEN
VERZORGINGSPRODUCTEN

03
» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

03

De verhoogde vochtopname is van wezenlijk belang in de diëtetische ondersteuning. Zo wordt de hoeveelheid urine verhoogd en worden de urinewegen beter gespoeld. Om herhaaldelijk optreden van urinestenen te
voorkomen, dient de juiste voeding te worden gevoerd op basis van de aanbeveling van de dierenarts of in eerste instantie gedurende 6 maanden.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

HONDEN » URINESTENEN
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BIJ STRUVIET- EN CALCIUMOXALAAT-URINESTENEN

DOG LOW MINERAL
» Voor het oplossen van struvietstenen
»V
 oorkomt de vorming van nieuwe struvieten calciumoxalaat-urinestenen
» Verhoogt de vochtopname en het
uitscheidingseffect

Speciaal dieetvoer voor honden
Het oplossen van bestaande struvietstenen wordt door een
laag, maar zeer goed verteerbaar eiwitgehalte, een laag magnesiumgehalte en urineverzurende stoffen ondersteund. Door
het speciale recept wordt het urinevolume verhoogd, zodat de
urine-organen versterkt gespoeld worden en de kans op herhaling van struvietstenen en calciumoxalaatstenen afneemt.
DOG LOW MINERAL ondersteunt een verlaging van de pH-waarde van de urine (6,2-6,5).
Belangrijk: Let op een verhoogde vochtopname!

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-20
1400-20
1206-20
1406-20
DIEET-NATVOER

256
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HONDEN » URINESTENEN

Prijs
2,11 E
2,94 E
11,78 E
16,72 E

URINESTENEN

STOFWISSELING

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
5–12 weken of totdat de urinekristallen/-stenen zijn opgelost. Om een hernieuwde vorming te voorkomen dient
het dieet minstens 6 maanden te worden gevoerd. Wij raden u aan om voor
het voeren of in geval van een verlenging van de voederduur eerst een dierenarts te consulteren. Het kan worden aanbevolen om het dieetvoer ook
in geval van acute nierinsufficiëntie te
voeren. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

9303
9310

Prijs
22,34 E
56,00 E

DIEET-DROOGVOER
ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

URINESTENEN

BIJ URAAT- EN CYSTINE-URINESTENEN

DOG LOW PROTEIN
» Minder eiwit minimaliseert de vorming van uraat
en het cystinegehalte
» Minimaal purinegehalte
» Omega-3-vetzuren verlichten ontstekingen

Speciaal dieetvoer voor honden
DOG LOW PROTEIN is zeer smakelijk dieetvoer met een laag,
maar zeer goed verteerbaar eiwitgehalte. Een overmatige vorming van urinezuur, zoals dat bijvoorbeeld door een veranderde stofwisseling weleens bij dalmatiërs voorkomt, kan zo
worden tegengegaan.
Vanwege het gereduceerde totale eiwitgehalte en de bewuste keuze van de ingrediënten is DOG LOW PROTEIN natvoer ook
voor het voeren van honden met cystinestenen aan te bevelen.
Het dieetvoer DOG LOW PROTEIN is speciaal ontwikkeld voor
honden met chronische nierinsufficiëntie en kan ook bij enkele
leveraandoeningen worden gebruikt. Zie pagina 216 voor meer
informatie en de instructies voor de voederduur.

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-22
1400-22
1206-22
1406-22
DIEET-NATVOER

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
2,12 E
2,95 E
11,84 E
16,80 E

NIER

LEVER

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
Bij urinestenen 5–12 weken of totdat
de urinekristallen/-stenen zijn opgelost. Om een hernieuwde vorming te
voorkomen dient het dieet minstens 6
maanden
te worden gevoerd. Wij raden aan, voor
het voeren of in geval van een verlenging van de voederduur eerst een dierenarts te consulteren. Zorg er altijd
voor dat er voldoende drinkwater ter
beschikking staat.

Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

2603
2610

Prijs
22,34 E
56,00 E

DIEET-DROOGVOER
HONDEN » URINESTENEN
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DE VOCHTOPNAME IS VAN WEZENLIJK BELANG

RENA-KOMPLEX
Voedingssupplement ter ondersteuning
van de uitscheidingsfunctie
Een nauwkeurig afgestemde combinatie van stoffen, die met
name de ontgifting en uitscheidingsfunctie stimuleert en het
ontstaan van urinestenen verhindert. Hart en bloedsomloop
worden ondersteund, de lymfedrainage gestimuleerd en de
belastende vochtophopingen in het organisme (oedemen) afgebouwd. RENA-KOMPLEX kan perfect met al het Vet-Concept
droog- en natvoer gecombineerd worden. Het stimuleert de
uitscheiding via de nieren en een verzuring van de pH-waarde
van de urine.

Inhoud

Art.nr.

150 g
500 g

7720
7721

Prijs
14,48 €
33,55 €

ESSENTIËLE VETZUREN

LACHS-HANF-ÖL

RENA-LIQUID

Voedingssupplement ter ondersteuning van de gezondheid
van de huid en bij ontstekingen

Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de nierfunctie

LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en
hoogwaardige zalmolie. Hij bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en omega
6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces in het lichaam, zorgen voor een gezonde
huid en glanzende vacht.

De natuurlijke hulp voor gestresste nieren: Plantaardige ingrediënten stimuleren de ontgiftingsprocessen van het organisme en zorgen ervoor, dat schadelijke metabolieten makkelijker
uitgescheiden kunnen worden. De nierfunctie wordt duurzaam
ondersteund. RENA-LIQUID draagt bij tot de verbetering van de
levenskwaliteit bij nier- en urinewegaandoeningen en wordt
ook goed verdragen door sensibele dieren.

PUUR PLANTAARDIG

LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld gewrichts,
nieren- en urinewegaandoeningen.

100
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Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

HONDEN » URINESTENEN

Prijs
20,08 €
33,55 €

Inhoud

Art.nr.

30 ml

7755

Prijs
16,72 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

URINESTENEN

Elke, Ellen en Maike
met Sami

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

HONDEN » URINESTENEN

101
257

DIABETES MELLITUS
Bloedsuikerspiegel niet onder controle
Diabetes mellitus, in de volksmond ook wel bekend als "suikerziekte", wordt gekenmerkt door een ontoereikende regulering van de
bloedsuikerspiegel. Het doel van een diabetes-dieet is sterke schommelingen in de bloedsuikerspiegel te vermijden en een stabilisatie
van de gezondheid van het dier te ondersteunen.
Hierbij dient u rekening te houden met drie regels:
Ten eerste moet bij een hond die aan diabetes lijdt, voor een regelmatige voedselopname worden gezorgd. Dat lukt het beste met een
dieet, dat zeer smakelijk is.
Ten tweede dient de bloedsuiker gecontroleerd te worden en stoffen zoals licht verteerbare koolhydraten beperkt te worden, aangezien
deze de insulinespiegel gelijk omhoog laten schieten.
De derde pijler van het dieet is de toevoer van specifieke voedingsstoffen voor het handhaven van de lichamelijke fitheid – voldoende
eiwitten en L-carnitine voor het behoud van de spieren, essentiële
vetzuren voor de ondersteuning van het immuunsysteem en diëtetische voedingsvezels om de schommelingen van de bloedsuikerspiegel
te reguleren.
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HONDEN » DIABETES MELLITUS

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

» DOG LOW CARB  «

PRODUCTOVERZICHT
Diabetes mellitus

01

Speciaal dieet-droogvoer voor de
regulering van de glucosetoevoer –
diabetes mellitus –

02

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

Soft Premium voer uitsluitend
van eend

»  KALF  «
Soft Premium voer van zacht
kalfsvlees voor de grootst
mogelijke tolerantie

» DOG LOW FAT  «
Speciaal dieet-natvoer voor honden
ter vermindering van het overgewicht
en bij diabetes mellitus

»  EEND PUUR  «

01

DIABETES
MELLITUS

DIËTETIEK

02
SOFT PREMIUM
NATVOER

04

GROENTE &
GRANEN

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03
» GEMÜSE-AUSLESE  «
Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

» WORTELPELLETS  «
Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

04

» NATURAL SLIM  «

03
Bij diabetes mellitus is het niet alleen van belang het gedeelte licht
verteerbare koolhydraten in de voeding zo beperkt mogelijk te houden,
maar ook de glycemische werking ervan. Vet-Concept maakt daarom
naast hoogwaardige vleesbestanddelen vooral gebruik van gierst, een
granensoort uit het Oosten met een lage glycemische index.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Voedingssupplement voor honden
met een verhoogde behoefte aan
vezels

»  LACHS-HANF-ÖL  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en de gewrichten

HONDEN » DIABETES MELLITUS
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ZEKERHEID IN DE BLOEDSUIKERSPIEGEL

DOG LOW CARB
» Veiligheid voor de bloedsuikerspiegel

Wij raden als natvoer DOG LOW FAT aan (zie pagina 42)

»H
 oog vleesgehalte
» Beste acceptatie

Speciale dieetvoeding voor het regelen van de
glucosetoevoer – diabetes mellitus
Aan diabetes mellitus lijdende honden hebben een bijzonder
smakelijk dieet nodig, om ervoor te zorgen dat de voeropname en daarmee het behoud van de lichamelijke conditie wordt
gewaarborgd.
DOG LOW CARB voldoet aan deze eis door geselecteerde hoogwaardige bestanddelen uit vlees en een bewust laag gehalte
aan koolhydraten door het gebruik van gierst. De gebruikelijke
stijging van de bloedsuikerspiegel na een maaltijd kan hierdoor worden vertraagd en er kan een stabilisatie van de diabetespatiënt worden bereikt. DOG LOW CARB heeft een verhoogd
gehalte L-carnitine, essentiële vetzuren en celbeschermende
antioxidanten.

i
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Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier,
alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw dierenarts.
Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer naar de
diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke aanbeveling van
de behandelende dierenarts nodig.

HONDEN » DIABETES MELLITUS

Inhoud

Art.nr.

3 kg

9503
9510

10 kg

STOFWISSELING

MAAG & DARM

HUID & VACHT

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
In eerste instantie tot 6 maanden. Bij
diabetes mellitus normaal gesproken
levenslang.

Prijs
22,34 €
56,00 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

DIABETES
MELLITUS

Diabetes mellitus
Dieetmaatregelen en een adequate insulinetherapie spelen
een sleutelrol in de succesvolle behandeling van honden die
aan diabetes lijden. Naast de beperking van licht verteerbare
koolhydraten in het dieet zijn diëtetische vezels zoals mannan-oligosachariden (MOS) en fermenteerbare bietenvezels
een beproefd middel. Zij stimuleren niet alleen de passage
van voedingsstoffen en een evenwichtig darmmilieu, maar
ze helpen ook schommelingen van de bloedsuikerspiegel te
controleren.
Een aspect, dat vooral bij honden die aan diabetes lijden in
acht moet worden genomen, is de huidbescherming. Essentiële vetzuren spelen een belangrijke rol en verminderen bovendien de neiging tot ontstekingen in het organisme, met name
op het gebied van de huid. Antioxidatief werkende voedingsstoffen zoals vitamine E, vitamine C en taurine helpen
vroegtijdige celbeschadigingen te reduceren en ondersteunen samen met de essentiële vetzuren het immuunsysteem.
Het voeren van op diabetes afgestemd voer moet worden
aangepast aan het tijdstip van de insulinetoediening en de
desbetreffende voedingstoestand.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

HONDEN » DIABETES MELLITUS

105
257

ZACHT VLEES MET POMPOEN

KALF
NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 112.

i

Soft Premium voer
Ons Soft Premium voer KALF is speciaal voor honden met een
verminderde energiebehoefte ontwikkeld en wordt ook graag
door kieskeurige honden gegeten. De voeding is dankzij een
beperkt vetgehalte, goed verteerbaar eiwit uit kalfsvlees en een
verhoogd groentegehalte per uitstek geschikt voor de behoeften gedurende de "levensavond". Ook na castratie, bij neiging
tot overgewicht en bij diabetes mellitus aan te bevelen.
GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,75 E

Inhoud

Art.nr.

Prijs

200 g
400 g
800 g

1200-40 1,90 €
1400-40 2,46 €
1800-40 3,59 €

Inhoud

Art.nr.

Prijs

6 x 200 g 1206-40 10,49 €
6 x 400 g 1406-40 13,87 €
6 x 800 g 1806-40 20,65 €

UITSLUITEND EENDENVLEES

EEND PUUR

GEMÜSE-AUSLESE

Soft Premium voer

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

De pure vleesvoeding is uitermate geschikt voor het mengen met gezonde groenten en granen of
puur als bijvoering. Een delicatesse die ook goed wordt verdragen door voedingsgevoelige honden en bij diabetes mellitus.

Smakelijke natuurlijke voeding – oorspronkelijke groenten en
fruit, onbehandeld en omzichtig aan de lucht gedroogd. Pastinaak, pompoen, appel, rozenbottelschillen, courgette en broccoli – ideaal in geval van voedselintolerantie of gewoon als
afwisseling. Onze GEMÜSE-AUSLESE zijn afkomstig van regionale
teelt en dankzij een overvloed aan vitale stoffen uitstekend geschikt als aanvullend voer op blikvoer of zelfbereide kost. Gezond bijgerecht – slechts 5 tot 20 g per dag afhankelijk van de
grootte van de hond.

PUUR NATUURLIJK VOER – IDEAAL VOOR DIEREN MET ALLERGIEËN

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

Inhoud

Art.nr.

200 g

1200-5
1400-5
1800-5

400 g
800 g

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g

1206-5
1406-5
1806-5

6 x 400 g
6 x 800 g

Prijs
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Inhoud

Art.nr.

Prijs

250 g

57025

6,45 €

» 250 g komt overeen met 3 kg verse groente! «
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

ESSENTIËLE VETZUREN

LACHS-HANF-ÖL

TIP

Voedingssupplement ter ondersteuning van
de gezondheid van de huid en de gewrichten
LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij
bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en
omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces in
het lichaam en zorgen voor een gezonde huid en glanzende
vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt voor alle ontstekingsprocessen in het organisme.

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

Vanwege het hoge vleesgehalte van
de Soft Premium voeding raden wij
het bijvoeren van TARWEZEMELEN of de
GEMÜSE-AUSLESE tot 5% of WORTEL
PELLETS tot 30% van de dagelijkse
hoeveelheid voer aan.
Meer informatie over de producten vindt u vanaf pagina 116.

DIABETES
MELLITUS

Inhoud

Groente & Granen

Prijs
20,08 €
33,55 €

IDEAAL BIJ DIABETES MELLITUS

WORTELPELLETS

NATURAL SLIM

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

Voedingssupplement voor honden met een verhoogde behoefte aan vezels

WORTELPELLETS zijn natuurlijk en gezond bijvoer. Dankzij het
hoge gehalte aan vitale stoffen en voedingsvezels zijn WORTELPELLETS geschikt voor dieetvoeding bij overgewicht, diabetes
mellitus en maag- en darmaandoeningen. De werkzame stoffen in wortelen verbeteren de huid, vacht en pigmentatie en
stimuleren de darmgezondheid, stofwisseling en bloedvorming.

NATURAL SLIM helpt niet alleen bij overgewicht, maar ook honden met diabetes mellitus en aandoeningen aan de dikke darm profiteren van de speciale mix van geselecteerde ingrediënten:
Hoogwaardig gevogeltevlees voor een grootst mogelijke acceptatie evenals natuurlijke, oplosbare en onoplosbare vezels zorgen voor een verzadigend gevoel, vertragen de glucoseafgifte en
ondersteunen de darmflora. Speciale extracten van schaal- en schelpdieren binden bovendien
overtollig vet uit de voeding en ondersteunen de gewrichten. Nog een pro: L-carnitine – goed
voor hart en spieren.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

500 g
2500 g

5405
5425

5,52 €
22,34 €

400 g
1200 g

7705
7706

VOOR EEN MOOIE VACHT EN EEN GEZONDE DARM

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
15,59 €
41,42 €

HONDEN » DIABETES MELLITUS
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BOTTEN & GEWRICHTEN
Vier poten vol dadendrang

Een basis hiervoor is een volwaardig voer en de levering van alle voedingsstoffen, die nodig zijn
voor een gezonde ontwikkeling en versterking van het bewegingsapparaat: eiwitten voor de
spieren, koolhydraten voor het prestatievermogen, vetten voor het uithoudingsvermogen, calcium, fosfor en vitamine D voor de botten en sporenelementen voor de gewrichtsfunctie.
Afhankelijk van de levens- en belastingsfase moet het voer worden aangepast. Vet-Concept
heeft daarom speciale recepten voor jonge, volwassen en oudere honden ontwikkeld, die het
bewegingsapparaat op de best mogelijke manier ondersteunen. In geval van ziekte of ouderdomsslijtage is een extra voeding met bijvoorbeeld de werkstoffen van de Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel of ontstekingsremmende omega 3-vetzuren nodig.
PUPPY'S & JONGE
HONDEN
Bij jonge honden is de
groei de grootste uitdaging voor de botten en
gewrichten. Vooral bij
grote en zeer grote rassen moet het bewegingsapparaat in deze fase veel
doorstaan. Een overaanbod van eiwit, vet, calcium en fosfor versnelt de
groei nog meer en zorgt
voor een nog grotere belasting.
De reductie van deze stoffen kan ertoe bijdragen,
dat de groei terug wordt
gebracht tot een normale snelheid. Bovendien
is het aan te bevelen om
de botten en gewrichten
voorzichtigheidshalve te
voorzien van specifieke
voedingsstoffen.
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VOLWASSEN HONDEN

SENIOR HONDEN

De juiste combinatie is
belangrijk: Een evenwichtige voeding en een
goede beweging zijn de
ideale condities voor gezonde botten en gewrichten. Overgewicht daarentegen is net zo schadelijk
als overdreven sportieve
belasting.

Chronische
aandoeningen en slijtageverschijnselen kunnen botten en
gewrichten op latere leeftijd last bezorgen. Dit leidt
tot een verminderde bewegingsdrang, gebrekkige activiteit en weinig levensvreugde.

Wie het bewegingsapparaat van zijn hond in
veeleisende omstandigheden wil ondersteunen,
kiest met voedingssupplementen van Vet-Concept voor de juiste aanpak: gewrichtsspecifieke
bestanddelen beschermen en helpen bij de regeneratie.

Wie merkt, dat zijn hond
op oudere leeftijd niet
meer zo veel beweegt
en minder soepel is, kan
hem met specifieke voedingssupplementen ondersteunen. Duivelsklauw
bijvoorbeeld heeft een
pijnstillende en compenserende werking. Mosselextracten en zeewiermeel
helpen bij het behoud van
de spieren. Essentiële vetzuren hebben een ontstekingsremmende en regenererende werking.

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Botten & Gewrichten
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

»  SALMON PACK  «
Bijzonder goed verteerbaar premium
voer voor voedingsgevoelige honden
met een hoog omega 3-vetzuur
gehalte

01

01

02

»  ZALM  «
Soft Premium voer van verse
zalm met aardappelen

PREMIUM
DROOGVOER

02
04

BOTTEN &
GEWRICHTEN

SOFT PREMIUM
NATVOER

03

VERZORGING

»  ARTHRO-KOMPLEX  «
Voedingssupplement ter ondersteu
ning van de gewrichtsfunctie

»  GAG PLUS «

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03
» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw hond vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 154.

04

Wij raden bij gewrichtsproblemen nog meer smakelijk premium voer aan –
bij voorkeur voer met toevoeging van de Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.
Ideaal is een dagelijkse aanvulling met zalm-hennep-olie. De essentiële
vetzuren en met name de omega 3-vetzuren, die in de olie aanwezig zijn,
verlichten duidelijk de neiging tot ontstekingen in de gewrichten.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Voedingssupplement voor een ver
hoogde sportieve fitheid en conditie

»  AGILITY  «
Voedingssupplement ter versteviging
van het bewegingsapparaat

»  LACHS-HANF-ÖL  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

HONDEN » BOTTEN & GEWRICHTEN
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Droogvoer met Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel is ook geschikt in
geval van gewrichtsproblemen.

i

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 112.

TIP

GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

BOTTEN & GEWRICHTEN

ZALM EN AARDAPPELEN

VAN VERSE ZALM MET AARDAPPELEN

SALMON PACK

ZALM

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige honden

Soft Premium voer

SALMON PACK is exclusief premium voer voor zeer sensibele honden. Het recept
met zalm en aardappelen bevat slechts één enkele dierlijke eiwitbron en is glutenvrij. Zalm levert het organisme belangrijke aminozuren en omega-3 vetzuren
– het verzorgt de huid, houdt de conditie op peil en voorkomt ontstekingen. De
gezondheid van de darm en het immuunsysteem profiteren van een plus aan
waardevolle vezels en MOS.
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Inhoud

Art.nr.

3 kg
10 kg

1403
1410

HONDEN » BOTTEN & GEWRICHTEN

Zalm wordt gekenmerkt door een delicaat, hoogwaardig viseiwit en bevat veel
essentiële vetzuren, met name omega 3-vetzuren. Met de inheemse aardappel
voor de grootst mogelijke tolerantie bij voedingsgevoelige honden.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,74 E

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g

1200-11
1400-11
1800-11

Prijs

Inhoud

Art.nr.

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-11
1406-11
1806-11

Prijs

Prijs
21,32 €
53,57 €

1,89 €
2,46 €
3,59 €

10,44 €
13,87 €
20,65 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

VOOR SPIEREN, BOTTEN EN GEWRICHTEN

GAG PLUS

TIP

Voedingssupplement voor een verhoogde
sportieve fitheid en conditie
Aminozuren zoals lysine en voedingsstoffen uit de alg chlorella vulgaris stimuleren de spiergroei. Belangrijke mineralen,
kruiden en de voedingsstof voor gewrichten glucosamine ondersteunen belaste botten, gewrichten en spieren tijdens de
regeneratie en zorgen voor een hoog niveau van fitheid en gezondheid van het gehele bewegingsapparaat. Overigens: GAG
PLUS helpt uw hond na een verwonding of een operatie snel
weer op de been.

Art.nr.

200 g
500 g

7752
7753

Rijk aan omega-3-vetzuren
Zie pagina 37

Prijs
33,10 €
67,24 €

BOTTEN &
GEWRICHTEN

Inhoud

»  LACHS-HANF-ÖL  «

RIJK AAN NIEUW-ZEELANDSE GROENLIPMOSSEL

VOOR BANDEN, PEZEN EN BINDWEEFSEL

ARTHRO-KOMPLEX

AGILITY
Voedingssupplement ter ondersteuning
van het gehele bewegingsapparaat

Voedingssupplement ter ondersteuning van de gewrichtsfunctie

Met plantaardige ingrediënten voor meer plezier aan beweging: Kiezelaarde, smeerwortel, heermoes en duivelsklauw
vormen een beproefde combinatie bij klachten van het bewegingsapparaat. AGILITY wordt goed geaccepteerd door honden
en is ook geschikt voor dieren met allergieën. Voor optimale
resultaten dient het preparaat gedurende een langere periode
toegediend te worden. Een pak AGILITY is voor een grote hond
voldoende voor ongeveer drie maanden.

Als de vreugde aan beweging afneemt – ARTHRO-KOMPLEX. Met extracten van de Nieuw-Zeelandse groenlipmossel, omega 3-vetzuren en plantaardige stoffen uit wilgenbast en duivelsklauw
worden ontstekingen verlicht en het regeneratieve vermogen van het gewrichtskraakbeen en
banden en pezen gestimuleerd.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

70 g

7050

200 g
500 g

7750
7751

Prijs
44,79 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

ARTHRO-COMPLEX verhoogt de weerstand van het gewricht. Voor een betere beweeglijkheid en
meer levenskwaliteit.

Prijs
42,53 €
84,07 €

HONDEN » BOTTEN & GEWRICHTEN
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SOFT PREMIUM VOER

GOEDKOPER

Een uitstekend product op basis van vers vlees

PER 6 STUKS

Het gebruikte vlees in ons soft premium voer is van tevoren op basis van de levensmiddelencriteria getest en
goedgekeurd. Het vleesgehalte ligt afhankelijk van
het soort tussen 60 en 76%. Daarnaast worden uitsluitend verse groenten, zilvervliesrijst, havermout,
aardappelen en pasta van levensmiddelenkwaliteit
verwerkt.
Natuurlijk wordt ook bij dit premium product geen
gebruik gemaakt van conserveringsmiddelen, lok- en
smaakstoffen alsmede geurstoffen. Vet-Concept natvoer voor honden is een volwaardig compleet voer in
diverse heerlijke smaken, waarmee u uw viervoeter
kunt verwennen.

TIP
Wij raden u aan om de voeding van bijzondere
vleessoorten zoals rendier of kangoeroe uit te stellen om in geval van een voedingsmiddelenallergie
nog alternatieven te hebben.
Meer hierover vindt u in het hoofdstuk »Allergie«
vanaf pagina 48.
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VOERAANBEVELING PER DAG
Voor al ons soft premium voer raden wij aan om de volgende hoeveelheden
te voeren. Bij de in gram aangegeven hoeveelheden gaat het om gemiddelde waarden, afhankelijk van de leeftijd, het ras en de activiteit van de hond.
2 kg
5 kg
10 kg

140 - 160 g
200 - 350 g
400 - 550 g

20 kg 750 - 900 g
30 kg 850 - 1.150 g
40 kg 1.100 - 1.400 g

50 kg 1.300 - 1.700 g
60 kg 1.500 - 1.900 g
70 kg 1.700 - 2.100 g

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

ZACHT VLEES MET POMPOEN

VAN VERS KONIJNENVLEES EN AARDAPPELEN

KIP

KALF

KONIJN

Soft Premium voer junior

Soft Premium voeding senior

Soft Premium voer

Onze Soft Premium voeding KIP is bijzonder voedzaam en is
speciaal ontwikkeld voor honden in de groei en voor levenssituaties met een hoge energiebehoefte. Het bevat veel gezonde
eiwitten, is bijzonder zacht en zeer licht verteerbaar.

Ons Soft Premium voer KALF is speciaal voor honden met een
verminderde energiebehoefte ontwikkeld en wordt ook graag
door kieskeurige honden gegeten. Het voer is dankzij een beperkt vetgehalte, goed verteerbaar eiwit uit kalfsvlees en een
verhoogd groentegehalte ook na een castratie en bij neiging tot
overgewicht aanbevelenswaardig.

Voor premium voer is er een goed bijpassend verteerbaar nat
voer met mals konijnenvlees beschikbaar. In combinatie met
de inheemse aardappel is dit soort voer ook geschikt voor honden met een voedselallergie en bij uitsluitingsdiëten.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-30
1400-30
1800-30
1206-30
1406-30
1806-30

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-40
1400-40
1800-40
1206-40
1406-40
1806-40

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-13
1400-13
1800-13
1206-13
1406-13
1806-13

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

VERS LAMSVLEES EN ZILVERVLIESRIJST

Prijs
1,90 €
2,46 €
3,59 €
10,49 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,75 E

GEMAAKT VAN VERS RUNDVLEES

Prijs
1,95 €
2,57 €
4,21 €
10,78 €
14,55 €
24,36 €

Per blik
vanaf
1,80 E

ALS DE MAAG MOET WORDEN ONTZIEN

LAM

RUND

GEVOGELTE

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Lamsvlees is bijzonder kruidig en heeft bovendien een laag
vetgehalte. Dit natvoer wordt daarom ook aanbevolen voor
oudere honden en honden met een matige energiebehoefte.

Noord-Duits rundvlees en volkoren rijst. Krachtig rundvlees
is bijzonder rijk aan mineralen, smakelijk eiwit en vet. Een
hoog-energetische voeding voor honden die dagelijks iets willen presteren.

Gevogelte met volkoren rijst, wortelen en erwten. Gevogelte
wordt veelal aanbevolen voor honden met een gevoelige maag,
omdat het goed verteerbaar, bijzonder delicaat en smakelijk is.
Gevogeltevet bevat bovendien linolzuur, een waardevol essentieel vetzuur.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-1
1400-1
1800-1
1206-1
1406-1
1806-1

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-2
1400-2
1800-2
1206-2
1406-2
1806-2

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-3
1400-3
1800-3
1206-3
1406-3
1806-3

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

NATVOER

KIPPENVLEES, PASTINAAK EN HAVERMOUT

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

HONDEN » NATVOER
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VETARM EN MILD VAN SMAAK

EEN DELICATESSE – OOK GESCHIKT OM TE MENGEN

KALKOEN

EEND PUUR

WILD

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Verse kalkoen, volkoren rijst, wortelen en prei. Kalkoenvlees
heeft een milde smaak en is eveneens zeer vetarm. Met het
aandeel groente een lichte en volwaardige maaltijd.

Uitsluitend eendenvlees. Ideaal om met gezonde groenten of
granen te mengen, maar ook puur te genieten. Een delicatesse
die ook goed wordt verdragen door voedingsgevoelige honden
en bij diabetes mellitus.

Vlees van wild en lam, pasta van harde tarwe, wortelen en
prei. Een kruidige combinatie en bijzonder gewaardeerd door
de fijnproevers onder de honden.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-4
1400-4
1800-4
1206-4
1406-4
1806-4

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-5
1400-5
1800-5
1206-5
1406-5
1806-5

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-6
1400-6
1800-6
1206-6
1406-6
1806-6

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

VOEDZAAM EN GOED TE VERDRAGEN
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VOOR UW FIJNPROEVER

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

VAN VERS GANZENVLEES EN HAVERMOUT

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

KANGOEROEVLEES EN PASTINAAK

LAM & KIPPENHART

GANS

KANGOEROE

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Lamsvlees met kippenharten en fijne aardappelstukjes. Dankzij het hoge gehalte aan vitale voedingsstoffen wordt het
voer ook uitstekend verdragen door honden met een gevoelig
maag-darmkanaal en in geval van glutenintolerantie. Aardappelen zijn bovendien rijk aan kalium.

Ganzenvlees en havermout. Sappig ganzenvlees is zeer geliefd
bij honden en bevat niet alleen voedzame proteïnes, maar ook
een hoog aandeel aan essentieel linolzuur. In combinatie met
licht verteerbare havermout zeer goed verteerbaar.

Kangoeroevlees – het exclusieve alternatief voor voedingsgevoelige honden. Kangoeroevlees heeft een hoge voedingswaarde en
een fijne wildsmaak. Voor dit Soft Premium voer wordt bewust
slechts één soort vlees en de goed verteerbare wortelgroente pastinaak verwerkt – voor de grootst mogelijke verdraagbaarheid.
Ideaal bij voedselintoleranties en voor een eliminatiedieet.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-7
1400-7
1800-7
1206-7
1406-7
1806-7

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-8
1400-8
1800-8
1206-8
1406-8
1806-8

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-12
1400-12
1800-12
1206-12
1406-12
1806-12

HONDEN » NATVOER

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,56 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

Prijs
1,95 €
2,57 €
4,21 €
10,78 €
14,55 €
24,36 €

Per blik
vanaf
1,80 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

RENDIERVLEES EN INHEEMSE AARDAPPELEN

VAN VERSE ZALM MET AARDAPPELEN

GEITENVLEES EN PASTINAAK

RENDIER

ZALM

GEIT

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Rendiervlees en inheemse aardappelen. Het alternatief met
ook maar één, en wel heel bijzonder soort vlees. Uitermate
geschikt voor voedingsgevoelige honden, bij allergieën en voor
uitsluitingsdiëten.

Zalm wordt gekenmerkt door een delicaat, hoogwaardig viseiwit en bevat veel essentiële vetzuren, met name omega 3-vetzuren. Met de inheemse aardappel voor de grootst mogelijke
tolerantie bij voedingsgevoelige honden.

Geitenvlees is tegenwoordig een zelden gebruikte vleessoort
en dus een waardevol alternatief voor voedselintoleranties.
Ons nieuwe Soft Premium voer GEIT bevat bovendien goed verdraagbare pastinaak en hennepolie voor een verhoogde verzorging met essentiële vetzuren. Voor een optimale spijsvertering en een gezonde huid.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-10
1400-10
1800-10
1206-10
1406-10
1806-10

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-11
1400-11
1800-11
1206-11
1406-11
1806-11

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-15
1400-15
1800-15
1206-15
1406-15
1806-15

Prijs
1,95 €
2,57 €
4,21 €
10,78 €
14,55 €
24,36 €

Per blik
vanaf
1,80 E

Prijs
1,89 €
2,46 €
3,59 €
10,44 €
13,87 €
20,65 €

Per blik
vanaf
1,74 E

Prijs
2,12 €
2,73 €
4,36 €
11,80 €
15,50 €
25,25 €

Per blik
vanaf
1,97 E

HAZENVLEES EN ZOETE AARDAPPELEN

HAAS
NATVOER

Soft Premium voer
Hazenvlees is bijzonder zacht. Ons nieuwe Soft Premium voer
is in combinatie met zoete aardappelen uitermate geschikt
voor honden met voedselintoleranties. Door de toevoeging van
hennepolie heeft dit soort een verhoogd aandeel aan essentiële vetzuren en ondersteunt daardoor optimaal de huidgezondheid en het immuunsysteem.
Inhoud

Art.nr.

Prijs

200 g
400 g

1200-14
1400-14

2,12 €
2,73 €

6 x 200 g
6 x 400 g

1206-14
1406-14

11,80 €
15,50 €

Per blik
vanaf
1,97 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

HONDEN » NATVOER

115
257

GROENTEN
EN GRANEN

Natuurlijk gezond bijvoer
De hond heeft naast vlees ook moeilijk- en onverteerbare
stoffen in zijn voeding nodig, die algemeen als ballaststoffen
worden aangeduid.
Hieronder vallen in eerste instantie plantaardige ingrediënten, met name koolhydraatrijke grondstoffen. Deze stimuleren de darmactiviteit (peristaltiek) en voedselpassage. Zij houden echter ook de spijsvertering in evenwicht door middel van
micro-organismen (bacteriën) en zorgen voor een optimale
consistentie van de ontlasting. Granen moeten voor het voeren bereid (geopend) worden, om ze goed te kunnen verteren. Daarom worden haver en gerst gepeld, rijst meervoudig
gepolijst en tarwe, maïs en haver komen meestal als vlokken
in de winkel terecht. Grint en zemelgrint zijn net zo min geschikt als pindaschillen of voedertarwe om hoogwaardige, vitaminerijke diervoeding te produceren! Daarom verwerken wij
in ons voer uitsluitend volle granen, volkoren tarwe, volkoren
rijst, maïs, haver, gefermenteerde gerst, gierst, verse wortelen en aardappelen in levensmiddelenkwaliteit! Alleen op deze
manier kunnen wij een optimale verzorging met hoogwaardige plantaardige eiwitten en koolhydraten bewerkstelligen, die
voor een goede verteerbaarheid en consistentie van de ontlasting zorgen.

TIP

PUUR NATUURLIJK VOER – IDEAAL VOOR DIEREN MET ALLERGIEËN

GEMÜSE-AUSLESE
Bijvoer bij blikvoer of vers vlees
Smakelijke natuurlijke voeding – oorspronkelijke groenten en fruit, onbehandeld en omzichtig
aan de lucht gedroogd. Pastinaak, pompoen, appel, rozenbottelschillen, courgette en broccoli
– ideaal in geval van voedselintolerantie of gewoon als afwisseling. Onze GEMÜSE-AUSLESE zijn
afkomstig van regionale teelt en dankzij een overvloed aan vitale stoffen uitstekend geschikt als
aanvullend voer op blikvoer of zelfbereide kost. Een gezonde aanvulling – afhankelijk van hoe
groot de hond is met slechts 5 tot 20 g per dag.

»  MULTI-MINERAL  «
Voor een betere fitheid en wanneer de dagelijkse voeding
voor meer dan 1/3 uit granen bestaat, raden wij aan om
MULTI-MINERAL toe te voegen. Een complete verzorging
met alle belangrijke vitaminen en mineralen.
Meer informatie op pagina 32.
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i

250 g GEMÜSE-AUSLESE
wordt gemaakt van
3 kg verse groente.

HONDEN » GROENTE & GRANEN

Inhoud

Art.nr.

Prijs

250 g

57025

6,45 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

GROENTEN
& GRANEN
HONDEN » GROENTE & GRANEN
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VOLWAARDIGE GRANEN & GROENTEN

RUSTPAUZE VOOR MAAG EN DARM

GRAINFLAKES

ZILVERVLIESRIJST

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

Bijvoer bij natvoer of vers vlees

GRAINFLAKES kenmerken zich door verse volkoren vlokken van tarwe, maïs, haver, gierst en rijst, evenals een
hoog gehalte aan speciale kruiden en groente. Met aanvullende vitamines en mineralen waarborgen GRAINFLAKES een optimale verzorging en zorgen zij voor het nodige koolhydraten- en vezelevenwicht in vleesrijke voerporties.

Voorgekookte ZILVERVLIESRIJST is goed verteerbaar en bijzonder geschikt als bijvoer bij blikvoer of vers vlees voor honden
met een gevoelig maag-darmkanaal. Rijst is glutenvrij, wordt
goed geaccepteerd en goed verdragen. Snelle bereiding zonder
te koken.

GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 5,00 E
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Inhoud

Art.nr.

1,2 kg
10 kg

4012
4010

Prijs
5,52 E
35,81 E

Inhoud

Art.nr.

2 x 1,2 kg 4025

Prijs
9,99 <

GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 6,68 E

Inhoud

Art.nr.

1,2 kg
7,5 kg

4212
4275

Prijs
7,29 E
38,04 E

Inhoud

Art.nr.

2 x 1,2 kg 4225

Prijs
13,36 E

GOEDE PRODUCTEN NOG BETER VERDRAGEN

AFWISSELING IN DE VOERBAK

AARDAPPELVLOKKEN

VERMICELLI MET GROENTE

Bijvoer bij natvoer of vers vlees

Bijvoer bij natvoer of vers vlees

Vers bereide AARDAPPELVLOKKEN bieden een hoge spijsverteringszekerheid en zijn uitermate geschikt voor voedingsgevoelige honden bij blikvoer of zelfbereide kost. Aardappelen zijn
bovendien rijk aan vitamine B en kalium, goed voor zenuwen,
hart en spieren. AARDAPPELVLOKKEN – snelle bereiding zonder
te koken.

De voorgekookte pasta van harde tarwe wordt met verse groenten gemaakt. Het is snel bereid, goed verteerbaar en een welkome afwisseling in de voerbak. Uit een mengsel van vers en
gekookt vlees of ook vleesbrokken en onze VERMICELLI MET
GROENTE ontstaat een volledige maaltijd voor uw hond.

Inhoud

Art.nr.

500 g (4 x 125 g)

5605

HONDEN » GROENTE & GRANEN

GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 5,59 E

Prijs
Inhoud

Art.nr.

1,2 kg

5012

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

5,58 E
6,66 E

2 x 1,2 kg 5025

11,17 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

KRACHTBRON VOOR CELLEN EN AFWEER

GIERST

TARWEKIEMEN

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

Diëtetisch bijvoer

GIERST is het oudste graansoort ter wereld en kenmerkt zich
door een bijzonder hoog gehalte aan vitale stoffen zoals kiezelzuur en ijzer. Het is zeer smakelijk en bovendien glutenvrij. Voorgekookt is het niet alleen beter verteerbaar, maar ook
nog eens makkelijk te bereiden. GIERST is daarom uitstekend
geschikt als bijvoer bij blikvoer of zelfbereid voer, met name
voor honden met een voedselintolerantie voor andere soorten granen.

TARWEKIEMEN zijn een bron van natuurlijke vitamines, sporenelementen zoals mangaan, magnesium en zink, het aminozuur lysine en waardevolle vetten. Vitamine E heeft een beschermende functie in het lichaam, stabiliseert celstructuren
en ondersteunt de afweer. Verse TARWEKIEMEN zijn zeer rijk aan
enzymen en stimuleren de celvernieuwing. Dat betekent energie, meer uithoudingsvermogen en een verbeterde resistentie.

GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 3,87 E

Inhoud

Art.nr.

500 g

5505

Prijs
4,39 E

Inhoud

Art.nr.

2 x 500 g 5512

Prijs
7,74 E

GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 8,70 E

Inhoud

Art.nr.

1,2 kg

5312

Prijs
9,54 E

Inhoud

Art.nr.

2 x 1,2 kg 5325

Prijs
17,40 E

VOOR EEN MOOIE VACHT EN EEN GEZONDE DARM

VOOR EEN GEREGELDE DARMACTIVITEIT

WORTELPELLETS

TARWEZEMELEN

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

Diëtetisch bijvoer

WORTELPELLETS zijn natuurlijk en gezond bijvoer. Dankzij het
hoge gehalte aan vitale stoffen en voedingsvezels zijn WORTELPELLETS geschikt voor dieetvoeding bij overgewicht, diabetes mellitus en maag- en darmaandoeningen. De werkzame
stoffen in wortelen verbeteren de huid, vacht en pigmentatie
en stimuleren de darmgezondheid, stofwisseling en bloedvorming. Graag geweekt voeren.

Gemaakt van de nagenoeg meelvrije randlagen van de tarwekorrel, de aleuronlaag en de kiemplant. Deze behoren tot de
niet-zetmeelhoudende koolhydraten en bevatten naast vitaminen, mineralen en aminozuren bijna 50% gezonde, verzadigende ballaststoffen. Vanwege hun zwellend vermogen en het
hoge gehalte aan vezels zijn TARWEZEMELEN ideaal voor dieren
met overgewicht, diabetes mellitus, en voor het reguleren van
de darmactiviteit.

Inhoud

Art.nr.

500 g
2,5 kg

5405
5425

GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 7,02 E

Prijs
5,52 E
22,34 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

GROENTEN
& GRANEN

HET ALTERNATIEF VOOR VOEDSELINTOLERANTIE

Inhoud

Art.nr.

1,2 kg

5212

Prijs
7,74 E

Inhoud

Art.nr.

2 x 1,2 kg 5225

Prijs
14,03 E

HONDEN » GROENTE & GRANEN
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SNACKS
& snoepje voor honden

Uit voedingsoogpunt is het weliswaar niet zinvol, maar als dierenvriend weten wij
hoe moeilijk het is, om onze kleine lieveling met treurige blik niet met een extra
snack te verwennen. Bovendien lukt het trainen beter, sneller en makkelijker als
het dier bij de desbetreffende oefening wordt beloond. Om ervoor te zorgen dat de
goed bedoelde snack zonder gevolgen voor de gezondheid blijft, dient u ook hier
op de speciale voedingsbehoeften van uw dier te letten.
Daarom hebben wij tal van onbehandelde kauwartikelen van rundvlees, gevogelte,
lam, vis, struisvogel, ree, konijn, kangoeroe en paard in ons assortiment. Hier vindt u
zelfs voor een nog zo gevoelig dier een lekkere beloning. Zo verwent u uw viervoeter
op een verstandige manier met gezonde snacks en beloningen, die eveneens goed zijn
voor de tandverzorging.
Tal van hondenbezitters weten vaak niet, dat ook bij het grote aanbod aan favoriete
kauwartikelen een duidelijk verschil in kwaliteit bestaat, die naast de verwerking in
de toevoeging van gebruikte chemicaliën bestaat. Vet-Concept maakt op geen enkele
manier gebruik van chemische additieven. Het zorgvuldige verwerkingsproces en de
strenge kwaliteitscontroles garanderen u een feilloos product zonder een schadelijk
of gevaarlijk effect voor de gezondheid. De aan de lucht gedroogde producten kunt u
zonder zorgen voeren, want wij garanderen de herkomst uit veterinair gecontroleerde slacht.

Houd er alstublieft in het belang van uw huisdier rekening mee, dat snacks geen
vervanging voor volwaardig voer zijn en alleen als kleine beloning of plezier voor uw
hond bedoeld zijn. Kauwartikelen dienen altijd onder toezicht te worden gevoerd!
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i
ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

RUND
BUITENGEWOON LEKKER

6

Snacks van rund zijn buitengewoon lekker en zeer gezond. Rundereiwit geeft
het lichaam veel kracht en energie. Vet-Concept producten worden op een omzichtige manier gedroogd. Er worden uitsluitend delen zoals huid, oren, pens en
spieren van Duitse runderen gebruikt, zodat de gezondheid van uw viervoeter
maximaal wordt gewaarborgd.
Vanaf pagina 122

2

LAM
WAARDEVOL EIWIT

3

FIJN & GOED VERTEERBAAR

7

WILD
BIJZONDERE SNACKS

8

9

Konijn bevat voldoende eiwit met een hoge biologische waarde, essentiële vetzuren zoals linolzuur, goed verteerbaar ijzer en essentiële vitamines, zoals niacine. Vanwege de hoge verteerbaarheid zijn deze bijzonder vet- en cholesterolarme snacks ideaal als speciaal voer voor maag en darm. Zelfs zeer gevoelige
honden kunnen van deze lekkernijen genieten.
Pagina 138

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

KANGOEROE
DELICATESSEN UIT AUSTRALIË

VIS
HOOGWAARDIGE EIWITBRON
Vis geldt als een bijzonder hoogwaardige eiwitbron. Vis-eiwit is licht verteerbaar
en zeer waardevol voor het organisme van honden. Het hoge gehalte aan essentiële vetzuren versterkt het immuunsysteem, de extra vitaminen en sporenelementen ondersteunen vooral het oudere organisme.
Vanaf pagina 144

KONIJN
SNACKS UIT EIGEN LAND

HET ALTERNATIEF VOOR DIEREN MET ALLERGIEËN

Het malse kangoeroevlees heeft een hoge voedingswaarde en bevat weinig vet
en cholesterol. In plaats daarvan levert het veel goed verteerbare eiwitten, ijzer
en vitaminen. Kangoeroe biedt juist voor dieren met een allergie een exclusief
alternatief voor binnenlands vlees.
Vanaf pagina 139

De buitengewone smaak van gezonde snacks van wild verwent vooral de natuurbewuste fijnproevers. Met een waardevol vleesgehalte, licht verteerbaar en ook
uitstekend geschikt voor dieren met allergieën.
Vanaf pagina 135

5

PAARD
Voor honden met een ernstige voedselallergie is het voeren van paardenvlees een
ultimatief, maar vaak ook laatste alternatief. Daarom dient het gebruik van paardenvlees in het hondenvoer alleen in geval van een diëtetische noodzakelijkheid en
na overleg met de behandelende dierenarts te geschieden.
Vanaf pagina 142

Kauwartikelen van gevogelte laten ieder hondenhart sneller kloppen en zijn bijna altijd geschikt voor grote en kleine snoeperds. Gevogelte is bijzonder smakelijk en goed verteerbaar, en daarom uitstekend voor honden met een gevoelige
maag en darm.
Vanaf pagina 132

4

DE EXOTISCHE SNACK
Struisvogel uit Zuid-Afrika verleidt zelfs de meest verwende viervoeters. Struisvogelvlees is bijzonder arm aan calorieën en cholesterol en daardoor bijzonder makkelijk te verteren. Bovendien zijn tot nu toe nauwelijks allergieën tegen struisvogelvlees bekend. Daarom is struisvogel "het snoepje" voor dieren met allergieën.
Verwen uw lieveling ook met dit exclusieve vleesproduct.
Vanaf pagina 139

Luchtgedroogde traktaties van lamsvlees afkomstig van een natuurlijke fokkerij op
Nieuw-Zeelands grasland smaken niet alleen goed, maar zijn ook gegarandeerd vrij
van groeistimulerende substanties en chemische invloeden. Het licht verteerbare
lamsvlees wordt goed verdragen en valt in de smaak bij bijna alle lekkerbekken.
Vanaf pagina 128

GEVOGELTE

STRUISVOGEL

KAUWARTIKELEN

1

10

KOEKJES
HARDE LEKKERNIJEN
Honden zijn van nature vleeseters en hebben een sterk gebit en krachtige kaakspieren. Bij het voer dient rekening gehouden te worden met deze natuurlijke gave.
Hard voer, dat gelijktijdig een lekkernij is, hoort bij honden op het dagelijkse menu
te staan en wordt ook goed geaccepteerd door luie honden.
Vanaf pagina 148

HONDEN » KAUWARTIKELEN » OVERZICHT
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LEKKERE

HAPJES
Goed verteerbare en zachte hapjes met een vleesgehalte van ten minste 95%. De beste kwaliteit en
ideaal voor voedingsgevoelige honden.

i

Ideaal bij allergieën. Om voedingsalternatieven te behouden,
dient paardenvlees uitsluitend op medisch advies en in overleg met de behandelende arts als voer gebruikt te worden.

NIEUW

Vooral de viervoeters met allergieën zijn wat hun
dieet betreft vaak afhankelijk van zelden gebruikte
of exotische vleessoorten.
Vet-Concept vleeshapjes bieden hier een buitengewoon en gezond alternatief. Met een hoog eiwitgehalte, fijne kruiden, lijnzaad en extracten van de
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.

LEKKERE HAPJES

NIEUW
NIEUW

EENDENVLEESHAPJES
Ca. 2 tot 4 cm lange zachte strips van met zorg
geroosterd eendenvlees

Inhoud

Art.nr.

50 g

6320

STRUISVOGELVLEESHAPJES

Prijs
6,18 E

NIEUW

Zachte, ca. 2 tot 4 cm lange strips van voorzichtig geroosterd struisvogelvlees

Inhoud

Art.nr.

50 g

6376

Prijs
6,18 E

GEVOGELTEHAPJES
Ca. 2 tot 4 cm lange zachte strips van met zorg
geroosterd gevogeltevlees

121 A

Inhoud

Art.nr.

50 g

6370

HONDEN » LEKKERE HAPJES

Prijs
6,21 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PAARDENVLEESHAPJES
Ca. 2 tot 4 cm lange zachte strips van met zorg
geroosterd paardenvlees

Inhoud

Art.nr.

50 g

6056

Prijs
6,21 E

NIEUW
NIEUW

RUNDVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 tot 4 cm lange zachte strips van
met zorg geroosterd rundvlees

Art.nr.

50 g

6304

Prijs
6,18 E

LEKKERE HAPJES

Inhoud

KALFSVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 tot 4 cm lange strips van zorgvuldig gegrild kalfsvlees

Inhoud

Art.nr.

50 g

6382

Prijs
6,18 E

HERTENVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 tot 4 cm lange strips van voorzichtig geroosterd hertenvlees

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6389

Prijs
6,21 E

HONDEN » LEKKERE HAPJES

121 B

VLEESSNOEPJES
Bijzondere maar ook regionale vleessoorten, met
zorg gedroogd en in kleine handige blokjes gesneden. Het perfecte snoepje voor tussendoor.

NIEUW

Het bewust achterwege laten van meer ingrediënten en het uitsluitende gebruik van telkens slechts
één soort vlees maken er ook voor zeer voedingsgevoelige dieren een gezonde beloning van. De
pure vleessnack is verkrijgbaar in verschillende
soorten, zodat afwisseling gegarandeerd is en ook
speciale voorliefdes voor voer niet te kort komen.

VLEESSNACKS

STRUISVOGELVLEESSNACKS
Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6374
6373
6375

Prijs
5,05 E
9,99 E
32,44 E
NIEUW

BUFFELVLEESSNACKS
Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6400
6401
6402

NIEUW

Prijs
5,04 E
9,99 E
32,43 E

Exclusieve artikelen!

EENDENVLEESSNACKS

121 C

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6321
6322
6323

HONDEN » VLEESSNACKS

NIEUW

STRUISVOGEL SNOEPJES
PAARDENVLEESSNACKS

Prijs

Inhoud
Inhoud

5,04 E
9,99 E
32,43 E

100 g
g
100
250
250 g
g
1.000
1.000 g
g

Art.nr.
Art.nr.
6374
6057
6373
6055
6375
6058

Prijs
Prijs
4,50 E
E
5,04
8,90
9,99 E
E
28,90
32,43 E
E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

NIEUW

RUNDVLEESSNACKS

NIEUW

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6305
6306
6307

KANGOEROEVLEESSNACKS
Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6430
6431
6432

Prijs
5,04 E
9,99 E
32,43 E

NIEUW

Prijs
5,04 E
9,99 E
32,43 E

NIEUW

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6124
6125
6122

Prijs
5,07 E
10,04 E
32,59 E

VLEESSNACKS

LAMSVLEESSNACKS

HERTENVLEESSNACKS

i

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6387
6372
6388

Prijs
5,05 E
9,99 E
32,44 E

Ideaal bij allergieën. Om voedingsalternatieven te behouden,
dient paardenvlees uitsluitend op medisch advies en in overleg met de behandelende arts als voer gebruikt te worden.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

HONDEN » VLEESSNACKS

121 D

RUNDERKRAAKBEEN
Voor de grootsten. Ca. 25 - 30 cm lang runderkraakbeen. Verzorgt en reinigt het gebit optimaal en versterkt de kauwspieren.

Inhoud

Art.nr.

4 stuks

6394

Prijs
8,87 E

KALFSVLEESHAPJES
Malse, zachte strips van kalfsvlees, verrijkt met
gezonde kruiden, lijnzaad en extracten van de
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel. Ter ondersteuning van de spijsvertering en gewrichten.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6382

Prijs
6,18 E

STRIPS ZACHT RUND
Extra zachte, ongeveer 10 cm lange soft strips
van smakelijk rundvlees. Gebakken met maïs
en rijst. Glutenvrije snack voor tussendoor.
Goed te portioneren.

Inhoud

Art.nr.

10 stuks
6349
900 g (ca. 100 stuks) 6348

Prijs
2,54 E
15,59 E

BEEF JERKY-STICKS
Deze ca. 10 cm lange, smalle strips van aan de
lucht gedroogd vlees van de runderslokdarm
zijn als kauwsnack met name voor kleine en
middelgrote rassen aan te bevelen.

122
256

Inhoud

Art.nr.

200 g

6360

HONDEN » KAUWARTIKELEN » RUND

Prijs
8,87 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Seizoensartikel: Alleen verkrijgbaar
van november tot mei

RUNDERPENS GROEN
Verse runderpens, omzichtig gedroogd en als
kauwsticks geportioneerd. Goed voor de gezondheid van de darmflora van de hond en met name
geschikt voor het activeren van de darmwerking.

Art.nr.

200 g
500 g

6024
6025

Prijs
5,50 E
12,23 E

RUNDERHUIDSTRIPS XL
Extra lang kauwplezier van ongeveer 25 cm
lange, harde runderhuid voor grote en zeer
grote honden. De kauwspieren worden goed
getraind en de tanden duurzaam verzorgd.

Inhoud

Art.nr.

500 g

6393

Prijs

KAUWARTIKELEN

Inhoud

13,36 E

PENSBURGERS
Krokante burgers van verse runderpens en gezonde tarwezemelen. Diameter ca. 13 cm. Ter
ondersteuning van de darmflora. Voor grote
en kleine honden.

Inhoud

Art.nr.

3 stuks

6020

Prijs
3,32 E

PUPPY-STICKS
De ca. 10 cm lange sticks van gedroogd kalfsvlees bieden de scherpe melktanden en de
nog in ontwikkeling zijnde tanden voldoende
weerstand en echt kauwplezier.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6332

Prijs
5,52 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » RUND

123
257

RUNDERHARTEN
Vlezige hapjes van luchtgedroogd runderhart.
Puur spiervlees met veel eiwit en in hapklare
kleine stukjes gesneden.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6026

Prijs
5,55 E

KALFSOREN
Omzichtig gedroogde kalfsoren.
Een klassieker onder de kauwartikelen voor
honden, want het regelmatig kauwen ondersteunt de gezondheid van het gebit.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6036

Prijs
4,38 E

RUNDERHUIDSTRIPS
Krokante, ca. 10 - 15 cm lange, gedroogde runderhuidstrips. Perfect kauwgenot voor
middelgrote en grote rassen. Geschikt voor de
tandverzorging, niet portioneerbaar.

Inhoud

Art.nr.

250 g
500 g

6316
6317

Prijs
6,61 E
11,10 E

RUNDERLONG
Krokante, gedroogde runderlong is een bijzonder vetarme snack. Ca. 10 - 15 cm lange
stukken. Makkelijk portioneerbaar.

124
256

Inhoud

Art.nr.

250 g

6315

HONDEN » KAUWARTIKELEN » RUND

Prijs
5,52 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

KAUWBOTTEN
Kauwbotten van gedroogde buffelhuid, gevuld met vetarme en lekkere runderpens. Optimaal voor de tandverzorging.

Art.nr.

2 x 17 cm
4 x 12 cm

6032
6031

Prijs
7,40 E
9,54 E

SJASLIK
Lekkere vleesstukjes van krokant spiervlees,
lever, long en hart van runderen. Opgespiest
op ca. 23 cm lange kauwrollen van gedroogde
buffelhuid. Smakelijke en omvangrijke tussenmaaltijd.

Inhoud

Art.nr.

1 stuks

6030

Prijs

KAUWARTIKELEN

Inhoud

3,93 E

KALFSPEZEN
Ca. 11 cm lange, gedroogde kalfspeesstukken.
Als alternatief voor de bullepees uitermate
geschikt voor kleine rassen. Zeer vetarm. Van
puur rundereiwit.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6302

Prijs
14,55 E

VLEESSTRIPS RUND
Krachtige strips van veel vers rundvlees en maïs.
Omzichtig gebakken. Door het hoge gehalte aan
vlees zijn de strips bijzonder smakelijk. Een glutenvrije snack. Goed te portioneren.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

10 stuks
30 stuks

6224
6222

Prijs
3,65 E
9,82 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » RUND
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PEZEN
Ca. 12 cm lange, gedroogde bullepeesstukken.
Een stevig en voor honden bijzonder lekker
kauwproduct.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6308

Prijs
13,42 E

PEZEN XL
Extra lang. De ca. 30 cm lange stukken van
bullepees zijn uitermate geschikt voor grotere
hondenrassen. Voor lang kauwplezier en voor
de tandverzorging.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6392

Prijs
16,72 E

PENSKOEKJES
Een bijzonder stevig, ca. 12 cm lang koekje
van veel verse pens, roggen, lijnzaad en maïs.
Verbetert de kauwspieren en is uitermate geschikt voor de tandverzorging.

Inhoud

Art.nr.

3 stuks
8 stuks

6368
6369

Prijs
2,75 E
5,55 E

RUNDERSNACKS
Kleine, gezonde beloningen van omzichtig gedroogd vlees van runderlongen. Perfect voor
het trainen en onderweg.

126
256

Inhoud

Art.nr.

100 g

6396

HONDEN » KAUWARTIKELEN » RUND

Prijs
5,05 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

RUNDEROREN
Omzichtig gedroogde runderoren.
Een smakelijk en traditioneel kauwproduct
voor alle hondenrassen.

Art.nr.

5 stuks

6039

Prijs
5,52 E

DOBBELSTEENTJES RUND
Krokante blokjes van vers rundvlees.
Ca. 1,5 x 2 cm groot. Een voedzame en lekkere snack die uitermate geschikt is voor alle
honden.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6397

Prijs

KAUWARTIKELEN

Inhoud

7,34 E

BEEF JERKY
Platte, ca. 10 - 15 cm lange, gedroogde strips
van lekkere runderslokdarm.
Vetarm kauwartikel voor kleine en grote honden. Bijzonder geschikt voor de tandverzorging.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

500 g

6309

Prijs
16,80 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » RUND

127
257

STRIPS LAM
Ca. 12 cm lange, stevige natuurlijke kauwstrips
van met zorg gedroogde lamshuid voor kleine- en middelgrote rassen. Voor de zeer grote
rassen een lekkere snack. Bijzonder geschikt
bij allergiegevoeligheid.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6335

Prijs
6,18 E

LAMSDOMINO’S
Blokjes van gedroogde lamspens en lamsvlees.
Ca. 2 x 2 cm groot, stevig knabbelplezier. Goed
verteerbaar en ook geschikt voor honden met
een gevoelig maag-darmkanaal en honden
met allergieën.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6311

Prijs
10,04 E

LAMSLONG
Het beste, met zorg gedroogde longvlees van
het lam. Lekkere, krokante snack voor tussendoor. Bijzonder vetarm! Geschikt voor alle
honden van klein tot groot.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6310

Prijs
7,74 E

LAMSOREN
Omzichtig gedroogde lamsoren. Uitstekend te
gebruiken als kauwartikel voor de tandverzorging. Bijzonder geschikt voor mini's en kleine
hondenrassen.

128
256

Inhoud

Art.nr.

100 g

6035

HONDEN » KAUWARTIKELEN » LAM

Prijs
6,61 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

LAMSBAGUETTES
Hartig volkoren gebak van rogge, rijst en veel
vers lamsvlees. Bijzonder geschikt voor honden met een gevoelig maag-darmkanaal en
nierziekten. Zeer goed te breken en portioneerbaar.

Inhoud

Art.nr.

5 stuks

6342

Prijs
3,25 E

LAMSPENS
Verse lamspens, omzichtig gedroogd en in
ca. 15 cm lange kauwsticks geportioneerd.
Bijzonder geschikt voor het activeren van de
darmwerking.

Inhoud

Art.nr.

200 g
500 g

6037
6038

Prijs

KAUWARTIKELEN

Seizoensartikel: Alleen verkrijgbaar
van november tot mei

6,61 E
13,36 E

LAMSPEZEN
Omzichtig gedroogde pees van lam.
Geportioneerd in ca. 12 cm lange stukken.
Bijzonder smakelijk en geschikt voor zowel
kleine als grote hondenrassen.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6313

Prijs
9,99 E

LAMSHARTEN
Vlezige hapjes van aan de lucht gedroogd
lamshart. Puur spiervlees met veel eiwit in hapklare kleine stukjes gesneden. Goed verteerbaar
en bijzonder geschikt voor dieren met allergieën
en een gevoelig maag-darmkanaal.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6334

Prijs
6,18 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » LAM
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STRIPS ZACHT LAM
Lichte, 10 cm lange zachte strips van lekker
lamsvlees, maïs en rijst.
Glutenvrije snack voor tussendoor.
Goed te portioneren.

Inhoud

Art.nr.

10 stuks
6351
900 g (ca. 100 stuks) 6350

Prijs
2,53 E
15,59 E

KNABBELHARTJES LAM
MET RODE BIET
Hartjes gebakken van vers lamsvlees, spelt,
havermout, rode biet, koolzaadolie en rozemarijn. Rode bieten stimuleren dankzij de
plantaardige vezels (FOS) de darmgezondheid.
Vetarme en lekkere snack. Ook uitermate geschikt voor honden met een gevoelig
maag-darmkanaal.

Inhoud
250 g

130
256

Art.nr.
6357

HONDEN » KAUWARTIKELEN » LAM

Prijs
5,05 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

LAMSVLEESSNACKS
Puur lamsvlees. Bijzonder omzichtig gedroogd
en in kleine handige blokjes gesneden. Ideaal
tijdens het trainen of als beloning tussendoor.
Geschikt voor alle rassen van klein tot groot.

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6124
6125
6122

Prijs
5,07 E
10,04 E
32,59 E

LAMSVLEESROL
Drie kauwrollen van ongeveer 12 cm lang,
gedroogd spiervlees van de runderslokdarm.
Gevuld met rijst en lamsvlees. Hartig en
langdurig kauwplezier voor kleine rassen.
Een sappige snack voor middelgrote en grote
honden. Glutenvrij.

Inhoud

Art.nr.

3 stuks

6328

KAUWARTIKELEN

Inhoud

Prijs
5,50 E

LAMSBOTTEN
Glutenvrije, zeer stevig gebakken botten van
vers lamsvlees, rijst en gierst. Voor verschillende rassen in twee maten verkrijgbaar. Ideaal ter ondersteuning van de tandverzorging
en ook voor een eiwitgereduceerde voeding.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

3 x 12 cm
3 x 15 cm

6355
6333

Prijs
6,61 E
8,87 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » LAM
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KIPPENMAGEN
Gedroogde kippenmagen. Een zeer eiwitrijke
snack van puur, gedroogd spiervlees.
Goed verteerbaar en zeer lekker.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6027

Prijs
5,52 E

GEVOGELTEBURGERS
Krokante, grote burgers van vers gevogeltevlees en gezonde tarwezemelen. Diameter van
de burgers ca. 13 cm. Makkelijk te delen. Voor
grote en kleine honden een lekker tussendoortje.

Inhoud

Art.nr.

3 stuks

6318

Prijs
4,38 E

KALKOENNEKKEN
Gedroogde kalkoenhalzen. Een stevig kauw
artikel dat de tandverzorging ondersteunt.
Bijzonder geschikt voor middelgrote tot grote
hondenrassen en voor kleine honden met
grote trek en krachtige kaken.

132
256

Inhoud

Art.nr.

200 g

6029

HONDEN » KAUWARTIKELEN » GEVOGELTE

Prijs
5,50 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

KIPPENNEKKEN
Gedroogde kippenhalzen. Kleine krokante
stukjes. Een perfect, eiwitrijk tussendoortje
voor honden van alle maten en rassen.

Art.nr.

100 g

6028

Prijs
3,25 E

KIPPENVLEESROL
Drie kauwrollen, ca. 12 cm lang, van gedroogd
spiervlees van de runderslokdarm. Gevuld met
vers gevogeltevlees en rijst. Hartig kauwplezier voor mini's en kleine rassen. Een sappige
snack voor middelgrote en grote honden.
Glutenvrij.

Inhoud

Art.nr.

3 stuks

6327

KAUWARTIKELEN

Inhoud

Prijs
5,52 E

VLEESSTRIPS GEVOGELTE
Stevige strips van veel vers gevogeltevlees en
maïs. Omzichtig gebakken.
Door het hoge vleesgehalte zijn de strips bijzonder smakelijk. Een glutenvrije snack.
Goed te portioneren.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

10 stuks
30 stuks

6022
6221

Prijs
3,65 E
9,82 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » GEVOGELTE
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VLEESSCHIJFJES GEVOGELTE
Sappige schijven van zorgvuldig geroosterd
gevogeltevlees. Verrijkt met gezonde kruiden,
lijnzaad en Nieuw-Zeelandse groenlipmossel. Ter
ondersteuning van de spijsvertering en gewrichten of als lekkere snack tussendoor.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6377

Prijs
6,61 E

GEVOGELTESNACKS
Krokante blokjes van gevogeltevlees. Ca. 1,5
x 2 cm groot. Een voedzame en lekkere snack
die uitermate geschikt is voor alle honden.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6340

Prijs
7,34 E

GEVOGELTEHAPJES
Ca. 3 - 4 cm lange zachte strips van zorgvuldig gegrild gevogeltevlees. Een bijzonder gezond en eiwitrijk snoepje als beloning, verrijkt
met kruiden, lijnzaad en extracten van de
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6370

Prijs
6,21 E

STRIPS ZACHT GEVOGELTE
Extra zachte, ongeveer 12 cm lange soft strips.
Gebakken van smakelijk gevogeltevlees, maïs
en rijst. Een glutenvrije snack voor tussendoor. Goed te portioneren.

Inhoud

Art.nr.

10 stuks
6347
900 g (ca. 100 stuks) 6346

134
256

HONDEN » KAUWARTIKELEN » GEVOGELTE

Prijs
2,54 E
15,59 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

HERTENVLEESHAPJES
Ca. 3 - 4 cm lange zachte strips van zorgvuldig gegrild hertenvlees. Een bijzonder gezond
en eiwitrijk snoepje als beloning, verrijkt
met kruiden, lijnzaad en extracten van de
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6389

Prijs
6,21 E

Krokant gebakken ringen van vers hertenvlees, spelt, rogge, haver en koolzaadolie uit
ecologische teelt. Bijzonder stevig en gezond.
Ook geschikt voor honden met een gevoelig
maag-darmkanaal en bij een eiwitgereduceerde voeding.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6371

Prijs

KAUWARTIKELEN

HERTENVLEESCRACKERS

5,05 E

Exclusieve artikelen!

VLEESSTRIPS HERT
Puur, sappig hertenvlees. Gedroogd en geportioneerd in 15 cm lange strips. Dit eiwitrijk
kauwartikel is zeer voedzaam en bijzonder
geschikt voor honden met allergieën.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6390

Prijs
11,17 E

HERTENBOTTEN
Glutenvrije, zeer stevig gebakken botten van
vers hertenvlees, rijst en gierst. Voor verschillende rassen in twee maten verkrijgbaar. Ideaal ter ondersteuning van de tandverzorging
en ook geschikt bij voeding met een verlaagd
proteïnegehalte.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

3 x 12 cm
3 x 15 cm

6353
6047

Prijs
6,61 E
8,87 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » WILD
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Exclusieve artikelen!

HERTENOREN
Pure gedroogde hertenoren met groot kraakbeen. Een stevig kauwartikel, zelfs voor grote en
zeer grote honden. Ook zeer geschikt voor honden met allergieën.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6337

Prijs
8,42 E

Exclusieve artikelen!

VLEESSTICKS HERT
Aan de lucht gedroogd en geperst hertenvlees
in ca. 12 cm lange strips. Ideaal als licht kauwartikel of als beloning. Goed te portioneren.
Ook geschikt voor dieren van alle rassen die
sensibel of allergiegevoelig zijn.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6398

Prijs
9,99 E

Exclusieve artikelen!

HERTENHARTEN
Vlezige hapjes van aan de lucht gedroogd hertenhart. Puur spiervlees in hapklare kleine stukjes
gesneden. Een zeer goed verteerbare, eiwitrijke
snack, ook bijzonder geschikt voor dieren met allergieën en dieren met een gevoelig maag-darmsysteem.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6338

Prijs
12,23 E

VLEESSTRIPS WILD
Krachtige strips van veel vers wild en maïs.
Omzichtig gebakken. Door het hoge gehalte
aan vlees zijn de strips bijzonder smakelijk.
Een glutenvrije snack. Goed te portioneren.
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Inhoud

Art.nr.

10 stuks
30 stuks

6223
6220

HONDEN » KAUWARTIKELEN » WILD

Prijs
3,67 E
9,88 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Exclusieve artikelen!

HERTENPEZEN
Gedroogde, ca. 30 cm lange hertenpezen. Ideaal kauwplezier voor honden met allergieën
en bovendien ook nog vetarm. Geschikt ter
ondersteuning van de tandverzorging.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6359

Prijs

STRIPS ZACHT WILD
Extra zachte, ongeveer 12 cm lange soft strips.
Gebakken van lekker wild, maïs en rijst. Een
glutenvrije snack voor tussendoor. Goed te
portioneren.

Inhoud

Art.nr.

10 stuks
6345
900 g (ca. 100 stuks) 6344

Prijs

KAUWARTIKELEN

15,16 E

2,54 E
15,59 E

Exclusieve artikelen!

HERTENLONG
Uitstekend gedroogde longen van inheemse herten. Een lekkere en gelijktijdig vetarme
snack. Aanbevolen voor kleine honden en voor
de tandverzorging.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6339

Prijs
12,23 E

HERTENVLEESSNACKS
Puur hertenvlees. Bijzonder omzichtig gedroogd en in kleine handige blokjes gesneden. Ideaal tijdens het trainen of als beloning
tussendoor. Geschikt voor alle rassen van klein
tot groot.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6387
6372
6388

Prijs
5,05 E
9,99 E
32,44 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » WILD
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KONIJNENOREN
Gedroogde konijnenoren met stevig, smakelijk kraakbeen. Ondersteunt de tandverzorging.
Ideaal voor mini-rassen en kleine honden. Ook
geschikt voor honden met allergieën.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6300

Prijs
4,46 E

KNABBELHARTJES KONIJN
MET CURCUMA
Gebakken hartjes van licht verteerbaar konijnenvlees, spelt, havermout, koolzaadolie,
rozemarijn en curcuma. Curcuma ondersteunt
de lever en verlaagt de bloedsuikerspiegel evenals de cholesterolwaarden. Uitstekend geschikt voor dieren met een gevoelig
maag-darmkanaal en dieren met allergieën.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6356

Prijs
5,05 E

DOBBELSTEENTJES KONIJN
Krokante, ca. 1,5 x 2 cm grote blokjes van gedroogd konijnenvlees. Geschikt voor grote en
kleine rassen. Eveneens geschikt voor sensibele en
allergiegevoelige honden.
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Inhoud

Art.nr.

200 g

6341

HONDEN » KAUWARTIKELEN » KONIJN

Prijs
9,25 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Exclusieve artikelen!

VLEESSTICKS KANGOEROE
Luchtgedroogd en geperst kangoeroevlees in ca.
12 cm lange strips. Geschikt als kauwartikel of
als beloning, daar de strips goed in porties te
verdelen zijn. Ook geschikt voor dieren van alle
rassen die sensibel of allergiegevoelig zijn.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6391

Prijs

STRUISVOGELSTICKS
Lekker struisvogelvlees, rijst en maïs. Goed
verteerbare en glutenvrije koekjes, die zeer
geliefd zijn bij grote en kleine honden. De ideale beloning, tijdens het trainen of gewoon
tussendoor.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6021

Prijs

KAUWARTIKELEN

9,99 E

2,82 E

Exclusieve artikelen!

VLEESSTRIPS KANGOEROE
Mals, licht gemarmerd kangoeroevlees. De ca.
15 cm lange stukken van eiwitrijk, zeer goed
verteerbaar kangoeroevlees zijn aan te bevelen
voor sensibele en allergiegevoelige dieren. Een
stevig kauwartikel dat de tanden verzorgt.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6362

Prijs
22,34 E

STRUISVOGELVLEESSNACKS
Puur struisvogelvlees. Met veel zorg gedroogd en
in kleine handige blokjes gesneden. Zeer geschikt
als beloning tijdens het trainen. Voor alle hondenrassen, van mini tot groot.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6374
6373
6375

Prijs
5,05 E
9,99 E
32,44 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » KANGOEROE/STRUISVOGEL
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Exclusieve artikelen!

STRUISVOGELMAAG
Krokant gedroogd vlees van de maag van
struisvogels. Verschillend lange strips van tot
ongeveer 20 cm lengte. Goed te portioneren en
uitermate geschikt als lekkere snack voor tussendoor voor kleine en grote honden.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6367

Prijs
14,10 E

STRUISVOGELKOEKJES
Vetarme, glutenvrije koekjes van vers struisvogelvlees, maïs en aardappelen. Geschikt als
snack voor tussendoor en als beloning voor
alle hondenrassen. Ook aan te bevelen in geval van een voedselallergie en glutenintolerantie.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6312

Prijs
4,83 E

Exclusieve artikelen!

STRUISVOGELPEZEN
Zeer stevige, ca. 14 cm lange stukken pees.
De hapklare stukjes struisvogelpees zijn ideaal
ter ondersteuning van de tandverzorging.
Ook zeer geschikt voor honden met allergieën.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6490

Prijs
14,55 E

Exclusieve artikelen!

STRUISVOGELMIX
Een kauwartikelen-mix van onbehandeld,
Zuid-Afrikaans struisvogelvlees. Gedroogde
stukken van slokdarm, spiervlees, maag en
pezen. Bijzonder geschikt voor dieren met allergieën van middelgrote en grote rassen.
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Inhoud

Art.nr.

250 g

6049

HONDEN » KAUWARTIKELEN » STRUISVOGEL

Prijs
14,55 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Exclusieve artikelen!

STRUISVOGEL-JERKY
De ideale kauwsnack voor allergiegevoelige
honden. Lekkere struisvogelslokdarm, omzichtig
gedroogd en in hapklare reepjes gesneden. Gezond eiwit en weinig vet – uitstekend geschikt
voor kleine en grote honden.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6491

Prijs
13,36 E

Krokant gebakken burgers van veel vers struisvogelvlees, lijnzaad, gierst en aardappelen. Een
zeer stevig vleeskoekje. Door de geselecteerde
ingrediënten ideaal voor honden met een gevoelig maag-darmkanaal. Glutenvrij.

Inhoud

Art.nr.

3 stuks

6319

Prijs
5,50 E

KAUWARTIKELEN

STRUISVOGELBURGERS

STRUISVOGELBOTTEN
Glutenvrije gebakken botten van vers struisvogelvlees, rijst en gierst. Voor verschillende
rassen in twee maten verkrijgbaar. Ideaal ter
ondersteuning van de tandverzorging en ook
geschikt bij voeding met een verlaagd proteïnegehalte.

Inhoud

Art.nr.

3 x 12 cm
3 x 15 cm

6354
6325

Prijs
6,61 E
8,87 E

Exclusieve artikelen!

STRUISVOGELKNIEPEZEN
Bijzonder stevig voor langdurig kauwplezier.
Onbehandeld en omzichtig gedroogd. Dit kauwartikel is bijzonder geschikt ter ondersteuning
van de tandverzorging en traint de kauwspieren.
Bijzonder geschikt voor grote en zeer grote rassen
evenals allergiegevoelige honden.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6324

Prijs
15,22 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » STRUISVOGEL
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Exclusieve artikelen!

PAARDENVLEESKAUWSTICKS
Kauwrollen van ca. 12 cm lange strips van gedroogde paardendarm. Voor mini's en kleine
rassen ook geschikt voor de tandverzorging.
Voor grote honden een eiwitrijke, vetarme
snack.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6052

Prijs
5,52 E

Exclusieve artikelen!

PAARDENVLEESSNACKS
Puur paardenvlees. Bijzonder omzichtig gedroogd en in kleine handige blokjes gesneden.
Ideaal tijdens het trainen of als beloning tussendoor. Geschikt voor alle rassen van klein tot
groot.

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1000 g

6057
6055
6058

Prijs
5,04 E
9,99 E
32,43 E

Exclusieve artikelen!

VLEESSTICKS PAARD
Aan de lucht gedroogde en handige strips (ca. 12
cm ) geperst paardenvlees. Ideaal als licht kauwartikel of als beloning. Goed te portioneren.
Aan te bevelen voor sensibele en allergiegevoelige dieren van alle rassen.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6399

Prijs
9,99 E

Exclusieve artikelen!

KAUWMIX PAARD
Een perfect samengestelde mix van kauwartikelen en beloningen van puur paardenvlees.
Bevat hapklaar geportioneerde stukken maag,
hart, aorta, tong en luchtpijp.
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Inhoud

Art.nr.

250 g

6053

HONDEN » KAUWARTIKELEN » PAARD

Prijs
9,99 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Exclusieve artikelen!

PAARDENLONG

i

Ideaal bij allergieën. Om voedingsmiddelalternatieven te houden, dient paardenvlees uitsluitend op medisch advies en in
overleg met de behandelende arts gevoerd te worden.

Een vetarme snack van onbehandelde, omzichtig gedroogde paardenlong. In hapklare
stukjes verpakt. Voor grote honden als krokante, eiwitrijke snack. Voor kleine honden
ook geschikt om te kauwen.

Inhoud

Art.nr.

250 g

6050

Prijs
9,99 E

GEDROOGDE LUCHTPIJP PAARD
Gedroogde luchtpijp van het paard. De kraakbeenstukken zorgen ervoor dat de voedingsrijke snack bijzonder krokant is. Bij voorkeur aanbevolen voor middelgrote en grote
honden.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6051

Prijs

KAUWARTIKELEN

Exclusieve artikelen!

5,05 E

Exclusieve artikelen!

PAARDENVLEESHAPJES
Ca. 2 - 4 cm lange zachte strips van zorgvuldig gegrild paardenvlees. Een bijzonder gezond en eiwitrijk snoepje als beloning, verrijkt
met kruiden, lijnzaad en extracten van de
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6056

Prijs
6,21 E

Exclusieve artikelen!

PAARDENPEZEN
Gedroogde paardenpezen in 15 cm lange
stukken. Ideaal ter ondersteuning van de
tandverzorging.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6054

Prijs
13,36 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » PAARD
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ISLAND STICKS
Hapklare stukjes van de Alaska koolvis. Viseiwit is bijzonder goed verteerbaar en gezond.
Een ideale en bovendien vetarme beloning
voor alle hondenrassen.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6034

Prijs
6,18 E

BAARSFILETS
Onbehandelde, omzichtig aan de lucht gedroogde baarsfilets. Een krokante, gezonde
snack, rijk aan waardevolle vet- en aminozuren. Geschikt voor alle honden van groot tot
klein, die bijzonder kieskeurig zijn.

Inhoud

Art.nr.

80 g

6364

Prijs
5,55 E

ROODBAARSRONDJES
Gedroogde huid van de roodbaars, die tot
stevige rollen met ca. 4 cm diameter werden
opgerold. Zeer vetarme snacks. Ideaal als
krokant tussendoortje. Ook aan te bevelen bij
gewichtsproblemen

Inhoud

Art.nr.

100 g

6447

Prijs
4,38 E

KABELJAUWSTUKJES
Onbehandelde, ca. 9 cm lange, omzichtig gedroogde stukken kabeljauw. Een gezond tussendoortje. Waardevol eiwit en gezond visvet
met tal van essentiële vetzuren ondersteunen
de fitheid en de gezondheid van de huid.
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Inhoud

Art.nr.

200 g

6043

HONDEN » KAUWARTIKELEN » VIS

Prijs
12,91 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

KNABBELHARTJES VIS
MET SPINAZIE
Gebakken hartjes van gezonde zeevis, spelt,
havermout, spinazie, koolzaadolie en rozemarijn. Het natuurlijke caroteengehalte van de
spinazie beschermt cellen en weefsel en ondersteunt het gezichtsvermogen. Zeevis bevat
bovendien essentiële vet- en aminozuren. Uitstekend geschikt voor honden met een gevoelig
maag-darmkanaal en honden met allergieën.

Art.nr.

250 g

6358

Prijs
5,05 E

ANSJOVIS
Met zorg gedroogde, ca. 4 - 8 cm lange ansjovis. Een gezonde snack voor tussendoor.
Geschikt voor alle rassen.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6446

KAUWARTIKELEN

Inhoud

Prijs
5,50 E

VISNUGGETS
Onbehandelde kabeljauw – gebakken als krokante nuggets. Ca. 5 cm groot. Een ideale beloning voor tussendoor of tijdens het trainen.
Gezond en vetarm, ook geschikt voor allergiegevoelige honden van alle rassen.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6045

Prijs
3,96 E

ZEEALGENBROODJE
Stevige en krokant gebakken partybroodjes van
roggen- en zeewiermeel evenals tarwezemelen. Stimuleren een gezonde spijsvertering. De
vetarme broodjes zijn geschikt voor honden van
alle rassen en ondersteunen de tandverzorging.
Ca. 20 stuks.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

800 g

6303

Prijs
5,50 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » VIS
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ZALMROLLETJES
Fijn gehakte zalm, runderpens en bullepees zijn
hier tot een ca. 15 cm lange kauwrol verwerkt.
Langdurig kauwplezier voor honden van kleine
tot middelgrote rassen. Bijzonder geschikt ter
ondersteuning van de tandverzorging.

Inhoud

Art.nr.

4 stuks

6380

Prijs
11,10 E

ZALMSTERRETJES
Ca. 200 gebakken sterretjes van 50 % zalmfilet
met spelt, haver en rode biet. Rode bieten stimuleren dankzij de vezels de darmgezondheid. Een
vetarme snack voor tussendoor. Ook aan te bevelen als beloning tijdens het trainen.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6365

Prijs
5,50 E

ZALMROULADES
Stevige runderhuid gevuld met verse zalm en
opgerold tot een ca. 12 cm lange roulade. Een
zeer eiwitrijk en vetarm kauwartikel. De roulade is zeer hard en daarom uitstekend geschikt
ter verbetering van de kauwspieren en voor de
tandverzorging.

Inhoud
2 stuks

Art.nr.
6379

Prijs
4,38 E

ZALM-GEVOGELTESTICKS
Krokant gebakken strips van veel verse zalm
en gevolgeltevlees, spelt, rogge, havermout
en koolzaadolie. Kan goed in stukjes worden
gedeeld. Ideaal als traktatie voor voedingsgevoelige honden van iedere leeftijd en ieder ras.
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Inhoud

Art.nr.

100 g

6191

HONDEN » KAUWARTIKELEN » VIS

Prijs
5,05 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

LUCHTGEDROOGDE VISJES
Omzichtig gedroogde sprotten. De sprotten
zijn ca. 10 - 11 cm lang en zacht. Zeer geschikt
als traktatie of tussendoortje. Door de essentiële vetzuren worden immuunsysteem en gewrichtsfunctie optimaal ondersteund.

Art.nr.

200 g

6044

Prijs
6,61 E

KRABROLLETJES
Fijn gehakt garnalenvlees en sap van rode bieten die tot ca. 1 cm grote, stevige rolletjes werden gevormd. Een tandverzorgingsproduct voor
mini's en kleine rassen. Voor de grote en zeer
grote rassen een gezonde, vetarme beloning.

Inhoud

Art.nr.

80 g

6366

Prijs

KAUWARTIKELEN

Inhoud

5,55 E

ZALMWIKKELS
Een ca. 11 cm lang stuk vetarme bullepees omwikkeld met voorzichtig gedroogde zalmhuid.
Een hard kauwartikel dat geschikt is ter ondersteuning van de kauwspieren.
Geschikt voor honden van elk ras.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

2 stuks

6381

Prijs
5,05 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » VIS
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HONDENKOEKJES
Maïskiemen en maïskiemolie gebakken tot
krokante ringen met een doorsnee van ongeveer 5 cm. Een glutenvrije, vetarme lekkernij
Ook geschikt in het kader van een eiwitgereduceerde voeding. Inhoud ca. 55 stuks.

Inhoud

Art.nr.

800 g

6023

Prijs
6,66 E

WILDTRUFFELS
Hartig gebakken truffels met konijnenvlees, volwaardige spelt, verse rode bieten en gist. Een
lekkere beloning met gezonde en onbehandelde
ingrediënten uit de regio. Geschikt voor honden
van alle rassen. Ca. 16 stuks.

Inhoud

Art.nr.

125 g

6195

Prijs
4,38 E

CRACKER EENDENVLEES /MAIS
Hard gebakken, glutenvrije crackers van verse
eendenborst en volwaardige maïs. Een bijzonder vetarm genot en dankzij de vlakke vorm ook
uitstekend geschikt voor onderweg.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6383

Prijs
6,61 E

Exclusieve artikelen!

AARDAPPELTOEFJES
Zacht gebak van paardenvlees, aardappelen
en eieren van vrije uitloop. Ideaal voor dieren
met allergieën, die uitsluitend met paardenvlees als dierlijke eiwitbron mogen worden
gevoed.
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Inhoud

Art.nr.

110 g

6193

Prijs
5,28 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » HONDENKOEKJES

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

ANSJOVISHARTJES
Kleine hartjes gebakken van ansjovis, goed
verteerbare rijst, guarpitmeel en gist als beloning. Ideaal als beloning tijdens het wandelen of trainen.

Art.nr.

200 g

6385

Prijs
5,50 E

KNABBELS WILD
Met lekker vlees van vrij wild, spelt en gist
rijk aan vitamine B zijn de kleine hartjes zeer
goed geschikt als beloning tijdens het trainen
of tussendoor.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6386

Prijs

KAUWARTIKELEN

Inhoud

5,50 E

KNABBELS FOREL
Kleine krokant gebakken hartjes met vers gevangen forel, waardevolle spelt en voedzame
gist. Bijzonder geschikt voor mini's en kleine
rassen en als beloning tijdens het trainen.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6384

Prijs
5,50 E

GROENTEPASTEITJES
Krokant gebakken pasteitjes met spinazie,
spirulina, volwaardig spelt en gist. Ideaal geschikt in het kader van een nierdieet. Geschikt
voor grote en kleine rassen. Ca. 16 stuks.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

125 g

6194

Prijs
4,38 E

HONDEN » KAUWARTIKELEN » HONDENKOEKJES
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NATUURLIJKE
HONDENKOEKJES
gemaakt met
ecologische ingrediënten!

150
256

HONDEN » NATUURLIJKE HONDENKOEKJES

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

»V
 ezelrijk volkorenmeel dat voldoet aan
de levensmiddelenkwaliteit
» E ieren van vrije uitloop
 itaminerijke groente
»V

HONINGREPEN

KAASKNABBELS

.... met deze gezonde beloning ondersteunt
u bovendien de spiergroei en de functie van
de gewrichten. Waardevolle bestanddelen
uit zeewiermeel en distelolie helpen hierbij.

De kleine beloning voor grote daden. Gebakken met pikante Gouda is dit een echte
favoriet van honden.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6184

150 g

6190

NATUURLIJKE
HONDENKOEKJES

Bij onze hondenkoekjes-serie, gemaakt van ecologische
ingrediënten, garanderen wij u het gebruik van:

 olwaardige kernen en zaden
»V
 oning
»H

De gebruikte granen zijn gegarandeerd afkomstig uit
biologische teelt en worden zonder geur-, kleur- en lokstoffen met de hand gemaakt en liefdevol verpakt.

5,50 E

Samenstelling:
volkoren havermout, volkoren speltmeel, eieren van vrije uitloop, honing, distelolie, zeewiermeel
Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 13,7%, ruw vet 10,0%,
ruwe as 1,9%, ruwe celstof 2,2%

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Prijs

Prijs
5,50 E

Samenstelling:
tarwe, maïs griesmeel, Goudse kaas,
eieren
Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 18,0 %, ruw vet 14,2 %,
ruwe as 2,3 %, ruwe celstof 0,5 %

HONDEN » NATUURLIJKE HONDENKOEKJES
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AARDAPPELCRACKERS

BANANENKUSSENTJES

Bijzonder vetarm en uitsluitend gebakken
van aardappelen en pompoenpitten. Deze
glutenvrije beloning is niet alleen licht verteerbaar, maar ook zeer gezond. Vanwege
de vaste consistentie van deze koekjes verzorgen ze ook nog eens de tanden.

Door het gebruik van waardevolle lijnolie
en energierijke bananen zijn onze knuffelkussens ook voor sensibele dieren en dieren
met een nieraandoening een lekkere beloning.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6189

150 g

6180

Prijs
5,50 E

Prijs
5,50 E

VALLENDE
STERRETJES

ZONNETJES

Kaas en maïs, in hapklare kleine beloningen, liefdevol gemaakt, laten hondenharten sneller kloppen. Een kleine beloning
zonder gluten, die uw lieveling bekoort.

De glutenvrije zonnemunten zijn verrijkt met
de waardevolle extracten van de groenlipmossel en de olie van zwarte komijn. Zo beloont u niet alleen gezond en lekker, maar
stimuleert u tegelijkertijd ook de functie van
de gewrichten en het immuunsysteem.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6186

150 g

6187

Prijs
5,50 E

Samenstelling:
Aardappelmeel, pompoenpitten
(deels ontolied)

Samenstelling:
Speltmeel, eieren van vrije uitloop,
lijnolie, maïs griesmeel, bananen

Samenstelling:
Maïs griesmeel, maïsmeel, parmezaan, eieren van vrije uitloop

Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 7,1 %, ruw vet 1,1 %, ruwe
as 2,5 %, ruwe celstof 1,7 %

Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 13,2 %, ruw vet 15,7 %,
ruwe as 1,6 %, ruwe celstof 2,7 %

Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 12,4 %, ruw vet 6,2 %,
ruwe as 3,7 %, ruwe celstof 1,3 %

HONDEN » NATUURLIJKE HONDENKOEKJES

Prijs
5,50 E

Samenstelling:
Maïs griesmeel, maïsmeel, eieren van
vrije uitloop, zwarte komijnolie, wortelen, guar, maïszetmeel, groenlipmossel extract
Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 8,1 %, ruw vet 7,6 %, ruwe
as 1,1 %, ruwe celstof 1,1 %

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

CHIA MINI'S

Ongerepte spelt, waardevol lijnzaad en
kruidige kaas - een lekker snoepje met
een verhoogd gehalte aan essentiële vetzuren.

Een beloning voor honden, die niet alleen
goed smaakt. Gierst en chiazaad zijn met
tal van mineralen, omega 3-vetzuren en
antioxidanten de ultieme gezondhouder en
mooimaker.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6182

150 g

6188

Prijs
5,50 E

Samenstelling:
speltmeel, zonnebloemolie, geraspte
Emmentaler, eieren van vrije uitloop,
lijnzaad, magere melkpoeder, knoflook
Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 17,5 %, ruw vet 19,6 %,
ruwe as 2,2 %, ruwe celstof 2,2%

Prijs
5,50 E

Samenstelling:
Gierstmeel, chiazaad, chiaolie, parmezaan
Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 11,2 %, ruw vet 8,9 %,
ruwe as 1,3 %, ruwe celstof 3,6 %

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

GEBITSVERZORGENDE
KOEKJES
Een lekkere snack van volkoren havermout
en roggemeel, die niet alleen lekker is,
maar ook nog eens de tanden verzorgt.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6183

GROENTESTICKS
Met erwten, wortelen en Kamut® en met
veel liefde bereid. Zo ondersteunt u op
een verleidelijke manier de fitness van
uw hond. Kamut® komt oorspronkelijk uit
Egypte en is een graan dat bijzonder rijk is
aan voedingsstoffen. Principieel uit gecontroleerde biologische teelt.

NATUURLIJKE
HONDENKOEKJES

KAASPUNTJES

Prijs
Inhoud

Art.nr.

150 g

6181

Prijs

5,50 E
5,50 E

Samenstelling:
roggemeel, volkoren havermout,
magere melkpoeder, maïs griesmeel,
eieren van vrije uitloop, bulgur,
groentebouillon

Samenstelling:
Gerstebloem, Kamut®, erwten, wortelen, magere melkpoeder, eieren van
vrije uitloop, spelt, plantaardige olie

Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 13,7%, ruw vet 2,8 %,
ruwe as 2,3 %, ruwe celstof 0,6 %

Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 16,6 %, ruw vet 7,6 %,
ruwe as 2,8 %, ruwe celstof 2,4 %

HONDEN » NATUURLIJKE HONDENKOEKJES
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VERZORGING
die goed doet en beschermt!
Gezond met huid en haar – dat is onze Vet-Concept verzorgingslijn. Wat ons voer van binnenuit doet, ondersteunen
onze verzorgingsproducten van buiten.
De huid van een viervoeter moet in de loop van zijn leven
veel doorstaan: Er bestaat een risico op ongedierte, ontstekingen en allergische reacties. Ook ogen, oren, tanden en poten
hebben veel te lijden en bijzondere verzorging nodig. Bijzonder
beproefd op het gebied van verzorging zijn natuurlijke stoffen
– bijvoorbeeld plantaardige oliën, kruidenextracten, zouten
uit de Dode Zee en mineralen. Deze beschermen niet alleen,
maar zijn bovendien ook bijzonder omzichtig en bevatten geen
schadelijke stoffen. Daarom hebben kwaliteit en reinheid van
de grondstoffen de hoogste prioriteit. Voor onze verzorgingsproducten gebruiken we uitsluitend plantaardige bestanddelen in DAB-kwaliteit en laten we belastende chemische stoffen
en conserveringsmiddelen bewust links liggen – zelfs op het
gebied van de parasietenbescherming.

Alle recepten zijn dermatologisch getest en garanderen een gezonde algehele bescherming voor uw
lieveling.
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HAVERSTRO VERZORGT DUURZAAM

GEZONDE TANDEN MOETEN WORDEN VERZORGD

SHAMPOO-KONZENTRAT

ZAHNCREME

Verzorgingsproducten voor huid en vacht

Verzorgingsproducten voor tandvlees en tanden

Soms is het niet te vermijden: In geval van parasieten en een
sterk verontreinigde vacht is het milde SHAMPOO-KONZENTRAT
zeer aan te bevelen. De huid wordt langdurig met hoogwaardige en terugvettende natuurlijke oliën verzorgd. Vlooienpoep
wordt vernietigd, huid en vacht worden op de best mogelijke
natuurlijke manier verzorgd. Bijzonder zuinig in gebruik dankzij
de hoge concentratie.

Ook een must voor honden – de regelmatige tandreiniging.
Want honden lijden in toenemende mate aan tandsteen en
tandproblemen. De meegeleverde rubberen huid op de wijsvinger steken en met de crème de tanden en het tandvlees grondig
reinigen. Een verzorgd gebit blijft tot op hoge leeftijd gezond en
vervelende geurtjes kunnen succesvol worden vermeden. Men
begint het beste al op puppy-leeftijd met de tandverzorging.

Dit sluit perfect
aan bij onze bijvoeding DENTA-

Inhoud

Art.nr.

Prijs

KOMPLEX

Inhoud

Art.nr.

50 g

8207

Prijs

(zie pagina 30)

8208

10,04 E

10,04 E

BIJENWAS HOUDT SOEPEL EN BESCHERMT

OGENTROOST EN TOVERHAZELAAR VERLICHTEN

AUGENPFLEGE

PFLEGEBALSAM

Verzorgingsproducten voor rondom de ogen

Verzorgingsproducten voor eeltknobbels van het
liggen en droge huid

Voor een zachte reiniging en verzorging van de ogen en ooghoeken. Indien niet anders voorgeschreven, enkele AUGENPFLEGE op een schoon wattenschijfje doen. Hiermee van buiten naar
binnen het gebied rondom de ogen afvegen. Gebruik voor ieder
oog een nieuw wattenschijfje om de overdracht van bacteriën
te voorkomen. Uitermate geschikt voor de verlichting van oogirritaties, ontstekingen en oogafscheiding.
Inhoud

Art.nr.

20 ml

8205

VERZORGING

200 ml

Tal van honden hebben vaak last van een droge huid, kale plekken of littekens van oude letsels. Ook eelt van het liggen kan op
oudere leeftijd voorkomen. PFLEGEBALSAM voorzichtig in de huid
masseren. Dat voelt goed aan, en de desbetreffende huidplekken worden op deze manier optimaal beschermd en verzorgd.
Inhoud

Art.nr.

30 ml

8203

Prijs

Prijs
13,63 E

9,99 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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PUUR PLANTAARDIG EN BESCHERMEND

GOED BESCHERMD – NIET ALLEEN IN DE WINTER

OHRENLOTION

BALLENPFLEGE

Verzorgingsproducten voor de oorschelp en uitwendige gehoorgang

Verzorgingsproducten bij een verhoogde belasting
en een schrale huid van de pootkussentjes

Reinigt en verzorgt de uitwendige gehoorgang en de oorschelp.
Verwijdert snel en omzichtig oorsmeer en is in het bijzonder bij
neiging tot ontstekingen en mijtbesmetting van de oren aan te
bevelen. Want – alleen een gezond oor hoort ook het zachtste
fluisteren.

De dagelijkse verzorging van de ballen is vooral in de winter van
essentieel belang. Door ijs en sneeuwkristallen raken honden
steeds weer gewond. Deze wonden worden dan nog eens door
het agressieve strooizout verergerd. De poten worden brokkelig
en schraal BALLENPFLEGE 1 à 2 keer per dag aanbrengen, verlicht
in acute gevallen zeer snel, verzorgt de ballen, voorkomt scheuren en beschermt tegen strooizout.

Inhoud

Art.nr.

30 ml
50 ml

8206
8204

Prijs
9,99 E
13,63 E

75 ml

8210

Prijs
8,98 E

HAUT- & FELL-MINERALSPRAY

MINERALSALBE

Verzorgingsproducten bij jeuk en een doffe vacht

Verzorgingsproducten bij eczeem, insectenbeten
en huidonreinheden

Vooral bij jeuk, roos en huidmijt zorgt HAUT- & FELL-MINERALSPRAY
voor een snelle verlichting. De bijzondere werking van het zout
uit de Dode Zee is hoofdzakelijk gebaseerd op de complexe samenstelling van de oorspronkelijke minerale zouten. Dit zorgt voor
voldoende vocht, elasticiteit en veerkracht van de huid. Voor een
langdurige verzorging en een glanzende vacht.

HONDEN » VERZORGING

Art.nr.

GROENE KLEI BESCHERMT EN KALMEERT

ZOUTEN UIT DE DODE ZEE
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Inhoud

Inhoud

Art.nr.

300 ml

8202

Prijs
15,03 E

Ook honden lijden vanwege milieu-invloeden onder eczeem,
huidirritaties en schimmels. Onze MINERALSALBE beschermt en
verzorgt de bijzonder gevoelige huiddelen. Bij acute gevallen
meerdere keren per dag op de betroffen plaatsen aanbrengen.

Inhoud

Art.nr.

75 ml

8209

Prijs
13,02 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220
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GEDETAILLEERDE PRODUCTINFORMATIE EN INSTRUCTIES OVER DE JUISTE OMGANG VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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Enorme variatie

KATTEN EN HUN VOEDING
Ook al ligt de voorkeur van een kat duidelijk bij dierlijke eiwitten: Ze houden desalniettemin van afwisseling. Wat vandaag wordt gegeten, kan morgen alweer
worden versmaad. Een kat is uiteindelijk eigenzinnig –
vooral als het op het eten aankomt.
Katten zijn van nature "doorgewinterde" roofdieren. Hun hele stofwisseling is erop afgestemd om dierlijke eiwitten te verwerken. Eiwitten zijn
daarom voor de kat essentiële energieleveranciers.
Dit geldt ook voor aminozuren, de bouwstenen van eiwit. Taurine speelt
hierbij een belangrijke rol: Aangezien het lichaam van de kat niet voldoende
taurine kan produceren, moet hij het via het voer aanvullen. Goed kattenvoer
dient daarom altijd een voldoende hoeveelheid te bevatten – idealiter uit
vlees, met een natuurlijk hoog taurinegehalte.
De bijzondere eetgewoonten van de kat stellen hoge eisen aan hun lichaam.
Want bij het verwerken van dierlijke eiwitten ontstaan stikstof en belastende afvalstoffen. Deze stoffen moeten het lichaam weer verlaten – lever en
nieren moeten daarom altijd presteren. Dat is de reden dat Vet-Concept uitsluitend eiwitten gebruikt, die bijzonder belangrijk en goed verteerbaar zijn.
Bovendien beschermen wij de nieren en urinewegen door het gebruik van FOS
(fructo-oligosacchariden): Zij zorgen ervoor, dat de bij het verwerken ontstane
stikstof gebonden en voorzichtig via de darm weer uitgescheiden kan worden.
Om te allen tijde aan de behoeften van uw kat te voldoen, bieden wij van
Vet-Concept tal van heerlijke varianten aan – bijvoorbeeld konijn, eend, zalm
of rendier. Zo heeft u altijd het beste klaarstaan voor uw fijnproever.

158
256

VET-CONCEPT » KATTEN

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

KATTEN
GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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voer. De hoeveelheid van het oude voer wordt dienovereenkomstig gereduceerd. Zo kunt u ervoor
zorgen dat het organisme van uw huisdier zich zonder stress op het nieuwe voer kan instellen.
Mocht er ondanks een soepele overgang sprake zijn van symptomen zoals zachte ontlasting,
een veranderende ontlasting of een opgeblazen gevoel gedurende langer dan drie dagen, dient u
contact op te nemen met een voedingsdeskundige of een dierenarts. Bespreek met uw voedingsdeskundige of dierenarts zowel de samenstelling van het nieuwe voer alsook het tijdstip waarop
u met het veranderen van het voer bent begonnen, want beide punten dienen individueel op
ras, leeftijd en activiteit van het dier te worden aangepast.

GEZONDE KATTEN POETSEN EN VERZORGEN ZELF HUN VACHT.
Daarom is de vacht een spiegel van het welzijn. Er bestaat nauwelijks een hygiënischer dier. Desalniettemin kan de vacht snel zijn glans verliezen – door bijvoorbeeld stress, allergieën, parasieten en aandoeningen aan de organen. Ook letsel kan ertoe leiden, dat de kat zich niet regelmatig poetst en de vacht er dof en borstelig uitziet. In dit geval kunnen wij uw lieveling helpen
– met natuurlijke, milde verzorgingsproducten van Vet-Concept.

VERZORGING

VERANDERING VAN HET DIEET

Producten voor de verzorging van uw kat
vindt u in hoofdstuk »Verzorging« vanaf
pagina 252.

en verzorging

Voor tal van katten is afwisseling in de voerbak zoiets als het "zout des levens". Ze hebben
heel eigen voorkeuren ontwikkeld en een verandering van het voer wordt vaak positief ontvangen. Desalniettemin dient men rekening te houden met enkele dingen, zodat u niet alleen
de smaakzin, maar ook maag en darm een plezier doet.
Een abrupte verandering in dieet is alleen aanbevolen voor katten met een gezond gastro-intestinaal systeem. Hierbij dient men altijd voer met eenzelfde samenstelling te gebruiken, zoals
de diverse soorten van onze Soft Premium voeding. Wij raden een stapsgewijze verandering aan
voor katten met een gevoelige maag en darmen, bij ziekten en als de voedingssamenstelling
van het oude en nieuwe voer ver uit elkaar liggen, bijv. bij het overstappen van een Soft Premium volwassen voer naar een dieetvoer. Hierbij wordt gedurende een periode van 6 dagen het
nieuwe voer stapsgewijs gemengd. Hierbij begint men op de eerste dag met 1/4 van het nieuwe
voer en 3/4 van het oude voer en verhoogt men iedere 2 dagen de hoeveelheid van het nieuwe
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ONZE TIP:

INTESTINUM-LIQUID
Probiotisch voedingssupplement bij diarree en verandering van het dieet
Zie pagina 165

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

» …zijn complexe koolhydraten, die uit gistcelwanden
worden gewonnen en niet
verteerd kunnen worden
» …blokkeren schadelijke bacteriën bij het aanhechten
aan de darmwand
» …ondersteunen de vermenigvuldiging van gezonde
darmbacteriën en het immuunsysteem

ESSENTIËLE
VETZUREN
» …worden door het lichaam
onvoldoende zelf gevormd
en moeten via de voeding
worden opgenomen
» …zijn onmisbaar bij de
bescherming van de huid
en het immuunsysteen en
verlichten ontstekingen

IMMUNOGLOBULINE
» …zijn in de moedermelk
aanwezige antistoffen ter
bescherming tegen ziekten
en kunnen later door de
puppy‘s zelf worden gevormd

FOS (FRUCTOOLIGOSACCHARIDEN)
» …zijn diëtetische vezelstoffen van plantaardige
oorsprong, bijv. cichorei en
rode biet

» …versterken de afweer
en de gezondheid van de
darm

» …bevorderen de vermenigvuldiging van gezonde
darmbacteriën en de lichte
uitscheiding van belastende
metabolieten via de darm

» …zijn enorm belangrijk bij
het grootbrengen zonder
moeder

» …versterken het immuunsysteem en ontzien de nieren en lever bij het ontgiften

GLUTENVRIJE
INGREDIËNTEN

PROBIOTICA

NIEUW-ZEELANDSE
GROENLIPMOSSEL
» …heeft een hoog gehalte
aan glycosamino-glycanen
en essentiële vetzuren
» …verbetert de toevoer van
voedingsstoffen naar de gewrichten

KATTEN

MOS (MANNANOLIGOSACCHARIDEN)

» …ondersteunt de opbouw
en regeneratie van gewrichten, banden en pezen

L-CARNITINE

» Gluten, ook wel eiwitlijm
genoemd, is bestanddeel
van tal van soorten graan

» …zijn levende micro-organismen,
zoals bijv.: enterococcus faecium
(melkzuurbacteriën)

» …versterkt de spiercellen van binnenuit
met vetzuren

» Glutenvrij zijn o.a.: rijst,
maïs, gierst, boekweit,
aardappelen en groenten

» …maken deel uit van de gezonde
darmflora en stimuleren de vermenigvuldiging

» …is belangrijk voor de
hart- en lichaamsspieren

» ...zijn belangrijk voor katten met een glutenintolerantie

» …zijn werkzaam bij spijsverteringsstoornissen en diarree, en
zijn belangrijk bij het herstel van
de darmgezondheid en het immuunsysteem

» …verbetert de conditie en vetverbranding

HAARBALCONTROLE
» speciale plantaardige vezels
gaan de vorming van haarballen in het spijsverteringskanaal tegen
» stimuleert een veilige uitscheiding van ingeslikte
haren via de darm
» ter preventie van de vorming van haarballen en
maag- en darmproblemen

NATUURLIJKE ANTIOXIDANTEN
VOOR DE CELBESCHERMING
Geselecteerde diëtetische componenten met hoog antioxidatief potentieel vullen elkaar synergetisch aan en
dragen effectief bij aan de celbescherming. Bij ziekten en vooral bij stofwisselingssituaties kan een additief in
het voer helpen om in de verhoogde
behoefte aan antioxidatieve stoffen
te voorzien en het organisme beter
tegen schadelijke metabolieten te beschermen.
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IEDERE DAG
een beetje zelfstandiger

De ontwikkeling van een jonge kat gaat erg snel: Dagelijks is
wel te zien hoe ze weer groeien en gedijen. Reeds met vijf
weken zijn alle zintuigen volledig ontwikkeld.

zijn: Reeds met twaalf weken zijn de kittens "klaar" en hebben
ze de behendigheid, zelfstandigheid en sierlijkheid van een
volwassen kat.

Het kitten begint zijn omgeving te ontdekken – en gaat daarbij ook op zoek naar voer. Daarmee is het juiste moment voor
het bijvoeren van vast voedsel gekomen. En dit dient, met het
oogpunt op de snelle ontwikkeling, bijzonder waardevol te

De babykatjes worden echter niet alleen razendsnel onafhankelijk – ze ontwikkelen gelijktijdig hun typische eigenzinnigheid. Ook ontstaat in de eerste zes maanden een voorkeur qua
eten. Gedurende deze tijd kunt u uw steentje ertoe bijdragen,
dat uw vrijgeest voor volwaardig en evenwichtig voer kiest.
Hierbij is het belangrijk op een goede verteerbaarheid van de bijgevoerde eiwitten (idealiter meer dan 90%) en een
voldoende hoeveelheid taurine te
letten.
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PRODUCTOVERZICHT
Kittenvoer
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

01

01

02

»  GEVOGELTE  «
Soft Premium voer van gevogelte
voor de gevoelige maag

PREMIUM
DROOGVOER

KITTENS

» CAT YOUNG SENSITIVE  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding voor katten in de groei

02
SOFT PREMIUM
NATVOER

» VERZORGING  «

04

04

03

VERZORGING

Producten voor de verzorging van
uw kat vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 252.

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03

» IMMULAK CAT  «
Grootbrengen van kittens vanaf
de 1ste dag

»  INTESTINUM-LIQUID  «
Probiotisch voedingssupplement
bij diarree en verandering van het
dieet

» FERTIL BALANCE  «
Voedingssupplement voor
fokdieren

Als er sprake is van een verandering in de voeding in het nieuwe huis, dient de
voeding pas na de gewenningsfase en ook dan slechts in kleine stappen van acht
tot tien dagen langzaam te worden vervangen. Laat uw lieveling wennen aan naten droogvoer. Dit laatste stimuleert de kauwactiviteit en versterkt het gebit!

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

» FEMALE  «
Voedingssupplement bij drachtigheid en tijdens het zogen

KATTEN » KITTENS
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»V
 oor kittens vanaf de 6de week
»B
 ijzonder goed verteerbare eiwitten
van zalm en konijn
»M
 et extra veel natuurlijk taurine

MAAG & DARM

HUID & VACHT

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

GOED GEWAPEND VOOR EEN GEZOND LEVEN

CAT YOUNG SENSITIVE
Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor katten in de groei
De basis voor een lang kattenleven: CAT YOUNG SENSITIVE is aangepast aan de hoge energiebehoefte in het eerste jaar en ondersteunt een optimale ontwikkeling. Hoogwaardige eiwitten uit
zalm, konijn en ei leveren de jonge kat essentiële aminozuren – voor een glanzende vacht, vitaliteit en mobiliteit en een stabiel immuunsysteem. Met natuurlijke taurine, geselecteerde kruiden en glutenvrije rijst en maïs voor de beste verdraagzaamheid!
CAT YOUNG SENSITIVE is aan te bevelen voor katten met kort en lang haar. De extra kleine brok kan
indien nodig worden ingeweekt.
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Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

36015
3603
3610

20,08 €
27,95 €
63,05 €

KATTEN » KITTENS

TIPS VOOR HET VOEREN
met Soft Premium voer

Voor kittens van 2 maanden en ouder zijn nog meer Soft Premium voeders geschikt – bijvoorbeeld HART & LEVER, KALKOEN
en LAM – lokale vleessoorten met een absolute versheidsgarantie en heerlijke smaak.

KITTENS

ONZE TIP: Om toekomstige voedselvoorkeuren en acceptatieproblemen te voorkomen, kunt u jonge katten in het eerste jaar
het beste met nat- en droogvoer voeren. Wij raden u echter
aan om de voeding van bijzondere vleessoorten zoals RENDIER
of KANGOEROE uit te stellen om in geval van een allergie voedingsalternatieven te hebben.

GEVOGELTE MET VOLKOREN RIJST

GEVOGELTE

SNELLE HULP

INTESTINUM-LIQUID
Probiotisch voedingssupplement bij
diarree en verandering van het dieet

Soft Premium voer

Door een verandering van dieet, diarree, medicijnen en nog
veel meer kan de gezondheid van de darm uit balans raken.
INTESTINUM-LIQUID stabiliseert de darmflora met natuurlijke, diersoortspecifieke melkzuurbacteriën: Het darmslijmvlies
wordt opnieuw bevolkt en kan schadelijke kiemen beter afweren. Een plus voor het immuunsysteem. Ook aanbevolen
na een behandeling met antibiotica. INTESTINUM-LIQUID wordt
goed getolereerd en ook door kittens uitstekend verdragen.

Gevogelte wordt veelal aanbevolen voor katten met een gevoelige maag, omdat het goed verteerbaar, bijzonder delicaat en lekker is. Het gevogeltevet is bovendien rijk aan linolzuur, een
waardevol, essentieel vetzuur.

Inhoud

Art.nr.

30 ml

7059

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g

2100-3
2200-3
2400-3

Prijs

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-3
2206-3
2406-3

Prijs

Prijs
16,78 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

1,50 €
1,89 €
2,46 €

8,08 €
10,44 €
13,87 €

KATTEN » KITTENS
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FOKKEN
Goed voor de jongen en
voor de ouders
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KATTEN » FOKKEN

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

VANAF DE 5DE WEEK VAN DE DRACHTIGHEID

FEMALE
Voedingssupplement bij drachtigheid
en tijdens het zogen

Inhoud

Art.nr.

500 g

7746

FOKKEN

Alleen als de kat goed verzorgd is, ontwikkelen de kittens zich
ook optimaal. Daarom bevat FEMALE alles, wat kattenmoeders
tijdens de drachtigheid en het zogen nodig hebben. Zo wordt
de verhoogde behoefte aan mineralen zoals ijzer en calcium,
alsmede taurine en vitaminen zoals biotine en foliumzuur optimaal gedekt. De kittens krijgen reeds in de baarmoeder alle
essentiële voedingsstoffen voor een gezonde ontwikkeling. Dit
betekent meer veiligheid voor kat en kittens.

Prijs
19,65 €

VOEDEN VAN KITTENS

FERTIL-BALANCE

IMMULAK CAT

Voedingssupplement voor fokdieren

De kittenmelk vanaf de 1ste dag

Krols zijn betekent stress voor kat en kater. Ook kunnen een
gebrek aan conditie, onvoldoende dekvermogen en hormonale
storingen tijdens de vroege drachtigheid het foksucces beïnvloeden. FERTIL-BALANCE zorgt voor een gerichte toediening van
vruchtbaarheidsbevorderende vitamines, sporenelementen en
het aminozuur tryptofaan. Zo kan de hormonale toestand en
de seksuele activiteit geharmoniseerd worden en het behoud
van de vroege drachtigheid verbeterd. Ook aanbevolen bij continue krolsheid.

Als de kat niet voldoende melk heeft of een kitten helemaal zonder moeder op moet groeien,
lukt het voeden het beste met behulp van kittenmelk, die zo veel mogelijk op de moedermelk
lijkt. IMMULAK CAT houdt daarom op een perfecte manier rekening met de diersoortspecifieke samenstelling van de echte moedermelk van de kat. Het bevat een grootst mogelijke dichtheid aan
voedingsstoffen – bij een gelijktijdig optimale tolerantie. Biologisch hoogwaardige immunoglobulinen en probiotica ondersteunen de infectafweer en beschermen het jonge organisme. 500 g
IMMULAK CAT is voldoende voor tot wel vijf weken voor één kitten.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

500 g

7748

500 g

7745

DE "HETE" DAGEN...

Prijs
25,25 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
33,55 €

KATTEN » FOKKEN
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VOOR GROTE
en zeer grote

Hoogwaardig voer stimuleert een harmonieuze stofwisseling. Bij katten is dit
met het oog op de hoge eiwitbehoefte van bijzonder belang. Het gebruik van
verse zalm en binnenlandse vleessoorten, zoals konijn, gevogelte, kalkoen en
rund, leveren waardevolle aminozuren en voldoende natuurlijke taurine wat
het organisme van de kat nodig heeft.
Alle Vet-Concept recepturen bevatten nauwkeurig gedoseerde toevoegingen van
linol- en linoleenzuur. Deze dekken de individuele behoefte aan essentiële vetzuren, sterken de natuurlijke huidbarrière en verlichten de neiging tot ontstekingen
in het organisme. Vet-Concept houdt echter ook rekening met de individuele behoeften van raskatten en biedt hiervoor speciale volwaardige premium voeders aan.

168
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KATTEN » VOLWASSEN

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Volwassen katten
01

Zeer goed verteerbaar premium
voer met eendenvlees en maïs voor
voedingsgevoelige katten

02

» HART & LEVER  «
Soft Premium voeding van vers
rundvlees, hart en lever

01

» CAT FIT SENSITIVE  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding voor actieve katten

PREMIUM
DROOGVOER

» CAT INDOOR  «

02

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor katten met een normale
energiebehoefte

SOFT PREMIUM
NATVOER

» CAT MAXI  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding met een extra grote brok

04

03

» CAT BIO-DARMGEL  «
Voedingssupplement bij haarballen
en spijsverteringsstoornissen

» RELAX-LIQUID  «
Vloeibaar voedingssupplement
tegen acute stress

VOLWASSEN

» CAT CANARD  «

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» DENTA-KOMPLEX  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van het gebit en de
mondhygiëne

VERZORGING

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03

» CAT IMMUSAN  «
Voedingssupplement voor een sterk
immuunsysteem

» MULTI-MINERAL  «
Voedingssupplement met alle
essentiële vitamines en
sporenelementen

» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw kat vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 252.

04

Katten hebben een eiwitrijke voeding nodig. Ook bij een hogere verteerbaarheid van
de eiwitten betekent dit een belasting voor de stofwisseling en de gezondheid van
de darm. Vet-Concept kattenvoer bevat FOS, zogenaamde fructo-oligosaccharide,
speciale plantaardige stoffen die de darmflora en gevoelige darmcellen beschermen.
Voor een omzichtige spijsvertering.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

» REVITAL PLUS  «
Voedingssupplement ter
verbetering van de regeneratie
en het prestatievermogen

KATTEN » VOLWASSEN
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MAAG & DARM

MAAG & DARM

HUID & VACHT

HUID & VACHT

GEWICHTSCONTROLE

URINESTEENCONTROLE

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

IMMUUNSYSTEEM

ALTIJD ONDERWEG

TAKE IT EASY

CAT FIT SENSITIVE

CAT INDOOR

Zeer goed verteerbare premium voeding voor actieve katten

Zeer goed verteerbare premium voeding voor katten met een
normale energiebehoefte

Actieve katten hebben een evenwichtige voeding nodig, die hen alles levert, wat
zij nodig hebben om hun conditie op pijl te houden. Ideaal geschikt zijn hoogwaardige eiwitten uit konijnenvlees en zalm, samen met goed verteerbare rijst,
maïs en aardappelen. Geselecteerde kruiden stimuleren de spijsvertering en de
stofwisseling. Met veel natuurlijke taurine en speciale haarbalbescherming.
CAT FIT SENSITIVE zorgt bovendien voor een optimale pH-waarde van de urine
tussen 6,2 en 6,5. De speciale brok stimuleert het kauwen – en zodoende ook
de tandverzorging.
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Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

34015
3403
3410

16,72 €
25,83 €
59,67 €

KATTEN » VOLWASSEN

CAT INDOOR is een lekkere volwaardige voeding met slechts 13,5% vet – ideaal voor
katten met een matige energiebehoefte. Het recept werd ontwikkeld met licht verteerbare eiwitten van kalkoen en lam en glutenvrije rijst en maïs voor de grootst
mogelijke verdraagzaamheid. Essentiële vetzuren uit lijnzaad ondersteunen het
immuunsysteem en laten de vacht glanzen. Artisjok en andere kruiden stimuleren
de stofwisseling en spijsvertering. Met verhoogde bescherming tegen haarballen.
CAT INDOOR ondersteunt een optimale pH-waarde (6,2–6,5) van de urine. Ook
uitermate geschikt voor katten na een castratie.
Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

30015
3003
3010

16,72 €
25,83 €
59,67 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

GROTE BROK

MAAG & DARM

MAAG & DARM

HUID & VACHT

HUID & VACHT

URINESTEENCONTROLE

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

IMMUUNSYSTEEM

MET EXTRA GROTE BROK

SPECIAAL - EENDENVLEES EN MAÏS

CAT CANARD

VOLWASSEN

GESELECTEERDE PROTEÏNES

NIEUW

CAT MAXI

Zeer goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige
katten

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor volwassen katten

Voedingsgevoelige katten hebben goed verteerbaar en uitgebalanceerd
voedsel nodig – idealiter met slechts één dierlijke eiwitbron. CAT CANARD
is bijzonder smakelijk en bevat licht verteerbaar eendenvlees en glutenvrij
maïsmeel. De huid, vacht en het immuunsysteem profiteren van de essentiële
vetzuren uit lijnzaad. Cranberry en inuline uit de cichoreiwortel (FOS) dragen op
een natuurlijke manier bij aan de spijsvertering en zorgen voor een betrouwbare celbescherming. CAT CANARD ondersteunt een optimale pH-waarde van de
urine (6,2 tot 6,5) en de tandverzorging. Ideaal voor kieskeurige katten.

CAT MAXI is speciaal ontwikkeld voor katten die hun voedsel te snel en in zijn
geheel naar binnen schrokken – ideaal voor grote poezen. De extra grote brok
ondersteunt het kauwen – en daarmee ook de tandverzorging. Belaste gewrichten en spieren worden met zeewier en een hoog gehalte aan essentiële vet- en
aminozuren ondersteund. Met voedzaam gevogelte- en konijnenvlees, glutenvrije rijst en maïs. Onze beproefde kruidenmix ondersteunt de stofwisseling en
spijsvertering. Met speciale bescherming tegen haarballen. CAT MAXI bevordert
een optimale pH-waarde (6,2–6,5) van de urine.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

38015

20,08 €
27,95 €
62,75 €

1,5 kg
3 kg
10 kg

31015

3803
3810

3103
3110

16,72 €
25,70 €
59,67 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

KATTEN » VOLWASSEN
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MET NATUURLIJK ZEEWIER

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 238.

DENTA-KOMPLEX

i

Voedingssupplement voor de gezondheid
van het gebit en de mondhygiëne
DENTA-KOMPLEX is een effectieve samenstelling van onbehandelde ingrediënten die vervelende mondgeurtjes, verkleuringen en de vorming van tandsteen tegengaat. Naast de beschermende tandverzorging krijgt het dier bovendien hoogwaardige
en voor het organisme waardevolle aminozuren, mineralen en
sporenelementen. Bij aanbevolen dagelijkse bijvoering is een
doos DENTA-KOMPLEX voldoende voor meer dan 3 maanden.

Inhoud

Art.nr.

60 g

8212

Prijs
15,11 €

STEVIG RUNDVLEES MET HART EN LEVER

HART & LEVER

BIJ EEN VERHOOGDE BEHOEFTE

MULTI-MINERAL MIT TAURIN

Soft Premium voer

Voedingssupplement met alle essentiële
vitaminen en sporenelementen

Het hoge aandeel aan rundvlees en hart biedt hoogwaardig eiwit uit de spieren en taurine dat
van levensbelang is. Verse lever bevat bovendien waardevolle vitaminen, mineralen en goed verteerbare voedingsstoffen. Voor de beste smaak! Met volkoren rijst.

Essentiële vitaminen en voedingsstoffen in biologisch hoogwaardige vorm vormen de basis van een natuurgetrouwe voeding. Onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling, glanzende
vacht, voor fitness en welzijn. MULTI-MINERAL bevat alle belangrijke vitaminen en sporenelementen – bij verhoogde behoefte een ideale aanvulling op blik- of droogvoer. Bijzonder
aanbevelenswaardig bij zelf bereide voeding en met granen
gemengd voer.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Inhoud

Art.nr.

100 g

2100-1
2200-1
2400-1

200 g
400 g
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KATTEN » VOLWASSEN

Prijs
1,50 €
1,90 €
2,46 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g

2106-1
2206-1
2406-1

6 x 200 g
6 x 400 g

Prijs
8,08 €
10,49 €
13,87 €

Inhoud

Art.nr.

120 g

7062

Prijs
12,23 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

OMZICHTIGE DARMREINIGING EN AFSCHEIDING VAN HAREN

SNELLE HULP

CAT-BIO-DARMGEL

RELAX-LIQUID

Voedingssupplement bij haarballen en
spijsverteringsstoornissen

Vloeibaar voedingssupplement
tegen acute stress

CAT-BIO-DARMGEL is bijzonder zacht voor de maag en ontplooit
zijn werking direct in de darm. Samen met de dagelijkse voeding stimuleert het de viscositeit van de voedingsbrei en ondersteunt het een zachte darmreiniging en een gezonde darmflora. CAT BIO-DARMGEL zorgt ervoor, dat ingeslikte haren niet
vast blijven zitten in het spijsverteringskanaal, maar voorzichtig via de darm weer worden afgevoerd.

Bezoek bij de dierenarts, verhuizing of oud en nieuw – planbare,
maar desalniettemin voor vele katten angstaanjagende situaties.
RELAX-LIQUID ondersteunt snel met puur plantaardige ingrediënten, met name dankzij de passiebloem als een traditioneel kruidengeneesmiddel tegen onrust en angst. Het dienovereenkomstige aantal druppels gewoon twee uur en nogmaals een uur voor
de stresssituatie (bijv. een bezoek aan de dierenarts) toedienen.
Voor een langdurig gebruik (bijv. verhuizing) worden de druppels
1 x per dag gedurende 5 dagen toegediend.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

100 ml

7055

30 ml

7713

CAT IMMUSAN

19,65 €

16,72 €

HET PERFECTE OPBOUWCONCENTRAAT

NIEUW

REVITAL PLUS

MIT GINSENG

Voedingssupplement ter verbetering van
de regeneratie en het prestatievermogen

CAT IMMUSAN bezit een uniek werkzaam spectrum. Beschermende
colostrum zorgt met zijn immunoglobulinen en actieve voedingsstoffen voor een sterk immuunsysteem. Biergist, rijk aan vitamines
en prebiotische vezelstoffen zoals MOS, FOS, vlozaad en beta-glucaan stimuleren een omvangrijke verbetering van de spijsverteringsprocessen en ondersteunen een goede darmgezondheid. In
het bijzonder aan te bevelen als kuur bij maag- en darmproblemen, en ter verbetering van de fitheid en het algehele welzijn.
Met vlees van vrij wild - ideaal voor voedingsgevoelige katten.

REVITAL PLUS biedt onze katten alle stoffen, die nodig zijn
bij grote prestaties: aminozuren, essentiële vetzuren evenals extracten uit mosselen en zeewier voor sterke spieren en
gewrichten. Wilde ginseng, ook bekend als de "wortel des
levens", vitaminen en sporenelementen ondersteunen op betrouwbare manier de regeneratie. Ook als het er om gaat, na
een ziekte weer terug te keren naar de oude vorm, is REVITAL
PLUS uw eerste keuze.

Art.nr.

90 g (ca. 180 tabl.)

7757

GEMÜSE-AUSLESE, WORTELPELLETS en
TARWEZEMELEN. Vanaf pagina 242.

Prijs

Prebiotisch voedingssupplement voor de
spijsvertering en het immuunsysteem

Inhoud

Groente & Granen

VOLWASSEN

SENSATIONEEL - MET COLOSTRUM EN VEEL TAURINE

Prijs

TIP

Inhoud

Art.nr.

150 g
500 g

7707
7708

Prijs

Prijs
32,03 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

19,65 €
47,70 €

KATTEN » VOLWASSEN
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GOED VERZORGD
een leven lang
Een lang en gezond leven is wat elk baasje voor zijn huisdier wenst. Met de juiste voeding van
Vet-Concept creëert u hiervoor de best mogelijke voorwaarden.
Het is nooit te laat voor goede diervoeding – ook niet, als uw kat reeds wat ouder is. Integendeel: Juist als de kat ouder is, is de juiste voeding bijzonder belangrijk. Deze draagt namelijk
doorslaggevend ertoe bij, dat uw dier niet alleen lang leeft, maar hierbij ook gezond blijft en met
volle teugen van het leven kan genieten.
Het belangrijkste bij de voeding van oudere katten: Het lichaam moet gericht van voedingsstoffen worden voorzien, die het organisme beschermen en regenereren. Ook het ouder wordende
immuunsysteem heeft steun nodig: Met actieve stoffen, die een stabiliserende en regulerende
werking op de afweer hebben, kan de verhoogde vatbaarheid voor ziekten worden verminderd.
Onze voeding voor oudere katten vanaf 10 jaar voldoet aan de verhoogde behoefte op
leeftijd en bevat alle sporenelementen, mineralen, vitamines en aminozuren die
uw kat nodig heeft. Uw dier wordt compleet verzorgd – en is minder
vatbaar voor ouderdomsverschijnselen
en ziekten.
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KATTEN » SENIOR

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Voer voor senioren
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» CAT SENIOR  «

01

01

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor oudere katten

02

» LAM  «
Soft Premium voeding van lamsvlees
en zilvervliesrijst

PREMIUM
DROOGVOER

02
SOFT PREMIUM
NATVOER

Producten voor de verzorging van
uw kat vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 252.

04

04

03

VERZORGING

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03

» CAT REVITAL  «
Voedingssupplement ter ondersteu
ning van de fitheid en regeneratie

SENIOR

» VERZORGING  «

» DENTA-KOMPLEX  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van het gebit en de
mondhygiëne

» CAT IMMUSAN  «
Voedingssupplement voor een
sterk immuunsysteem

Natuurlijke vitamine E en taurine stimuleren de celbescherming en regeneratie – en maken
uit voorzorg deel uit van de Vet-Concept voeding. Aangevuld met nauwkeurig gedoseerde
additieven van linol- en linoleenzuur. Deze voorzien in de individuele behoefte aan essentiële vetzuren die de natuurlijke huidbarrière versterken en de neiging tot ontstekingen in
het organisme verminderen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

» LACHS-HANF-ÖL  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

KATTEN » SENIOR
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i

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 238.

EIWIT- EN MINERAALCONTROLE

MAAG & DARM

IMMUUNSYSTEEM

BOTTEN & GEWRICHTEN

URINESTEENCONTROLE

LAMSVLEES EN VOLKOREN RIJST

GEZOND OUDER WORDEN
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CAT SENIOR

LAM

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor oudere katten

Soft Premium voer

Met 10 tot 11 jaar behoort een kat tot de senioren – en ontwikkelt verhoogde eisen
aan de voeding. CAT SENIOR met gevogelte, lam en zalm ontziet lever en nieren en
stimuleert gelijktijdig de spijsvertering. Met rijst en maïs voor de grootst mogelijke
tolerantie. Essentiële vetzuren versterken het immuunsysteem en verlichten ontstekingen. Aangezien katten op leeftijd vaak aan artrose lijden, worden de gewrichten
door een plus aan Nieuw-Zeelandse groenlipmossel ondersteund. CAT SENIOR induceert een optimale pH-waarde (6,2-6,5) van de urine en werd bewust ontwikkeld
met een kleinere brok. Met speciale bescherming tegen haarballen.

Lamsvlees is bijzonder kruidig en heeft bovendien een laag vetgehalte. In combinatie met de goed verteerbare zilvervliesrijst is dit natvoer ook aan te bevelen
voor voedingsgevoelige en kieskeurige katten.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

1,5 kg
3 kg
10 kg

32015
3203
3210

16,72 €
25,70 €
59,67 €

100 g
200 g
400 g

2100-2
2200-2
2400-2

KATTEN » SENIOR

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-2
2206-2
2406-2

Prijs
8,08 €
10,44 €
13,87 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

MET NATUURLIJK ZEEWIER

NIEUW

DENTA-KOMPLEX

TIP

CAT IMMUSAN
met immunoglobulinen uit colostrum en waardevol
le vezelstoffen uit vlozaden voor de gezondheid van de
darm en een sterk immuunsysteem. Zie pagina 173

Voedingssupplement voor de gezondheid
van het gebit en de mondhygiëne
DENTA-KOMPLEX is een effectieve samenstelling van onbehandelde ingrediënten die vervelende mondgeurtjes, verkleuringen en de vorming van tandsteen tegengaat. Naast de beschermende tandverzorging krijgt het dier bovendien hoogwaardige
en voor het organisme waardevolle aminozuren, mineralen en
sporenelementen. Bij aanbevolen dagelijkse bijvoering is een
doos DENTA-KOMPLEX voldoende voor meer dan 3 maanden.

Inhoud

Art.nr.

60 g

8212

Prijs
15,11 €

HET OPBOUWCONCENTRAAT VOOR KATTEN

LACHS-HANF-ÖL
Voedingssupplement ter ondersteuning van
de gezondheid van de huid en de gewrichten

Voedingssupplement ter ondersteuning van de fitheid en regeneratie

LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij
bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en
omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces
in het lichaam, zorgen voor een gezonde huid en glanzende
vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld gewrichts, nieren- en urinewegaandoeningen.

Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

MIT TAURIN

Op leeftijd en bij ziekte helpt CAT REVITAL met hoog gedoseerde vitaminen, essentiële vetzuren en
waardevolle taurine. Het levert het verzwakte organisme alle essentiële vitaminen en zorgt ervoor dat de fitness en het welzijn merkbaar worden verbeterd. Nauwkeurig op elkaar afgestemde
bestanddelen ondersteunen het organisme en vertragen de celdegeneratie. Het organisme wordt
beschermd en versterkt en is veel beter in staat om belastingen te weerstaan.

Inhoud

Art.nr.

100 ml

7704

SENIOR

CAT REVITAL

ESSENTIËLE VETZUREN

Prijs

Prijs
19,65 €

20,08 €
33,55 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

KATTEN » SENIOR

177
257

ZWAARLIJVIGHEID
Katten zijn genieters – en hebben altijd tijd voor een
lekkere traktatie. Vandaar zijn ze ook gevoelig voor
overtollige kilo's op hun verder zo sierlijke lijf. Ook als
niet ieder gram teveel gelijk moet worden behandeld:
Houd het gewicht van uw kleine connaisseurs altijd in
gaten. Uiterlijk bij een overgewicht van 20% meer dan
het normale gewicht moet actie worden ondernomen.
Want dan loopt niet alleen de gratie van een kat gevaar, maar ook de gezondheid.
Let erop, dat u één soort voer met een constante energiedichtheid voert. Speciaal dieetvoer van
Vet-Concept is vetgereduceerd en rijk aan hoogwaardige eiwitten, aangevuld met essentiële vetzuren en
een passend gehalte aan vezels. Dit brengt een kat
met overgewicht weer voorzichtig terug naar een normaal gewicht en is ook geschikt, als de stofwisseling
niet meer zo goed is door ouderdom of ziekte.
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Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» CAT LOW FAT  «

01

01

Speciale dieetvoeding voor katten ter
vermindering van het overgewicht

02

» CAT CARE SENSITIVE  «

ZWAARLIJVIGHEID

PRODUCTOVERZICHT
Zwaarlijvigheid

Premium voeding voor katten met
een verlaagd vetgehalte

DIËTETIEK

02

PREMIUM
DROOGVOER

04

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

SOFT PREMIUM
NATVOER
» NATURAL SLIM  «
Voedingssupplement voor een
effectief gewichtsverlies

03

04

03

» KALKOEN  «
Soft Premium voeding van kalkoen
voor de huid, vacht en het immuunsysteem

» CARDIO-LIQUID  «
Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van hart en spieren

Een geschikt dieet om af te vallen dient het voortdurende gewichtsverlies van één tot drie
procent van het lichaamsgewicht per week als doel te hebben en regelmatig gecontroleerd
te worden. Want ook orgaanziekten kunnen tot gewichtstoename leiden en dienen door
een dierenarts gecontroleerd te worden.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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MET EEN HOOG VLEESGEHALTE

CAT LOW FAT
» Succesvol naar het ideale gewicht
»H
 oge verzadiging
» Beste acceptatie

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Speciale dieetvoeding voor katten
ter vermindering van het overgewicht
Vet-Concept LOW FAT diëten voldoen aan de wens van hoogste
smakelijkheid en verzadigdheid. Wetenschappelijke en klinische
studies tonen aan: Een verhoogd eiwitgehalte is niet enkel bevorderlijk voor de acceptatie, maar versnelt de afbouw van lichaamsvet en verhoogt het verzadigingseffect van het dieet. L-carnitine
stimuleert in het kader van het gewichtsreducerende dieet LOW
FAT de energieproductie uit vetzuren en draagt zodoende bij tot
een verbeterde lichaamssamenstelling ten gunste van de spiermassa. Diëtetische vezels zorgen voor een verhoogde verzadiging
en verbeteren de gezondheid van de darm en de lichaamsgeur.
CAT LOW FAT kan ook worden aanbevolen voor katten met diabetes mellitus en bij een door ruwe celstof veroorzaakte darmaandoening. Vanwege het gereduceerde vetgehalte is de dieetvoeding bovendien geschikt in geval van storingen van het
vetmetabolisme.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-21
2200-21
2106-21
2206-21
DIEET-NATVOER
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Prijs
1,61 E
2,11 E
8,75 E
11,78 E

GEWICHTSCONTROLE

STOFWISSELING

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
In eerste instantie tot 6 maanden. Bij
overgewicht tot het bereiken van het
gewenste lichaamsgewicht. Wij raden u
aan om voor het voeren of in geval van
een verlenging van de voederduur van
meer dan 6 maanden eerst een dierenarts te consulteren.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

86015
8603
8610

20,08 E
27,95 E
62,75 E

DIEET-DROOGVOER

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
ZWAARLIJVIGHEID

MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

Zwaarlijvigheid
In het bijzonder bij katten dient men op een langzaam gewichtsverlies te letten, aangezien de verhoogde mobilisatie
van lichaamsvet een enorme belasting voor de stofwisseling is,
vooral voor de lever. Daarom dient u per sé te voorkomen dat
de kat meerdere dagen geen of nauwelijks eten krijgt. L-carnitine heeft een ondersteunende werking. Het forceert de verbranding van vetzuur in de spiercellen en stimuleert een gelijkmatige en voorzichtige gewichtsafname – met behoud van
de spiermassa. Ook de hartspier verkrijgt zijn energie voor
meer dan 60% uit de verbranding van vetzuur. De toevoeging
van L-carnitine in de voeding helpt tweevoudig, aangezien bij
zwaarlijvigheid ook de belasting van het hart toeneemt.

Onze tip:

CAT LOW
CARB
Bij diabetes mellitus en
gelijktijdig overgewicht.
Zie pagina 228

Houd een dagboek bij over de
dagelijkse hoeveelheid voer en
het lichaamsgewicht per week.
Dat maakt de omzettingsfase
eenvoudiger en geeft het succes
van het dieet weer.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

TIP

KATTEN » ZWAARLIJVIGHEID
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MET GINSENG VOOR EEN ACTIEVE STOFWISSELING

NATURAL SLIM
Voedingssupplement voor een effectief
gewichtsverlies
Slanke katten leven beter – en langer. NATURAL SLIM helpt bij
overgewicht met een speciaal mengsel van geselecteerde voedingsstoffen: hoogwaardig gevogelte levert eiwit en smaakt
lekker, natuurlijke vezels zorgen voor een verzadigd gevoel en
ondersteunen de darmflora. Speciale extracten van schelpdieren binden overtollig voedingsvet. Nog een pluspunt: L-carnitine stimuleert de spiergroei en ondersteunt de afbouw van
lichaamsvet.

MAAG & DARM

LEVER

GEWICHTSCONTROLE

Inhoud

Art.nr.

400 g
1200 g

7705
7706

Prijs

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

15,59 €
41,42 €

LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

CAT CARE SENSITIVE

BIJ VERHOOGDE BELASTING VAN HART & BLOEDSOMLOOP

CARDIO-LIQUID

Premium voer voor katten met een verlaagd vetgehalte
CAT CARE SENSITIVE is een niet belastend dieet met een verhoogd eiwitgehalte van konijnenvlees
en zalm. Het gereduceerde vetgehalte ontziet lever, gal en pancreas. Onze speciale kruidenmix,
glutenvrije rijst en maïs stimuleren de spijsvertering en het welzijn. Dankzij de toegevoegde FOS
(fructo-oligosacchariden) van cichoreiwortel worden belastende metabolieten op een omzichtige manier afgevoerd. Belangrijk bij vetarm voedsel: Een hoog gehalte aan linolzuur, natuurlijke
mineralen en vitaminen! CAT CARE SENSITIVE induceert een optimale pH-waarde (6,2-6,5) van de
urine en is aanbevelenswaardig voor katten met korte of lange vacht of ook voor het restrictieve
voeren, bijv. na een castratie.
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Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van hart en spieren
Meidoorn, vitamine-speciaalgist en L-carnitine – deze stoffen
helpen het hart, de bloedsomloop en spieren te ondersteunen. Bovendien zorgt het bijvoeren van CARDIO-LIQUID voor
duidelijk meer activiteit en prestatievermogen. Het resultaat:
Levenskwaliteit en welbevinden worden langdurig verbeterd.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

1,5 kg
3 kg
10 kg

35015
3503
3510

16,72 €
25,83 €
59,67 €

100 ml
250 ml

7732
7733

KATTEN » ZWAARLIJVIGHEID

Prijs
25,70 €
48,15 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

i
ZWAARLIJVIGHEID

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 238.

VERS KALKOENVLEES EN ZILVERVLIESRIJST

KALKOEN
Soft Premium voer
Kalkoenvlees heeft een milde smaak en een gematigd vetgehalte. Het in kalkoenvlees aanwezige linolzuur – een essentieel vetzuur – is bijzonder goed voor
huid, vacht en immuunsysteem. Met zilvervliesrijst en taurine een complete en
licht verteerbare voeding.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Inhoud
100 g
200 g
400 g

Art.nr.
2100-5
2200-5
2400-5

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €

Inhoud
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

Art.nr.
2106-5
2206-5
2406-5

Prijs
8,08 €
10,44 €
13,87 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

TIP

Groente & Granen
Bijv. WORTELPELLETS, GEMÜSE-AUSLESE
en TARWEZEMELEN.
Vanaf pagina 242.

KATTEN » ZWAARLIJVIGHEID
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HUID EN
ALLERGIE
Gezond met huid & haar
Allergie: Gezond met huid en haar – dat heeft
vooral bij katten een kern van waarheid. Want
een dikke, glanzende vacht is een teken van gezondheid en welzijn. Omgekeerd geldt: Als de
vacht er borstelig en glansloos uitziet, kunt u ervan uitgaan dat de kat zich niet lekker in haar
vel voelt.
De redenen hiervoor kunnen zeer divers zijn, van
ziekten tot en met stress. Vaak zijn het huidziekten die door allergieën worden veroorzaakt. Een
droge, ontstoken huid laat ook de vacht dof uitzien en kan zelfs tot haaruitval leiden.
Met de juiste voeding is de kans groot, dat men
het probleem snel onder controle krijgt. Bijzonder
nuttig zijn zink, biotine en meervoudig onverzadigde vetzuren. Bovendien moet men erop letten,
dat het voer hoogwaardige eiwitten en vezels bevat, zodat mogelijke oorzaken van allergische reacties worden verbannen.
Wij hebben het succes getest: 45 procent van de
viervoetige patiënten had binnen de eerste drie
tot zes weken geen klachten meer, bij verdere 28
procent was een duidelijke verbetering zichtbaar.
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

01

Speciale dieetvoeding ter verminde
ring van voedselintoleranties

02

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» CAT ALLERGY  «
Bijzonder goed verteerbaar premium
voer voor voedingsgevoelige katten
met konijnenvlees, aardappel, spelt

» CAT CANARD  «
Zeer goed verteerbaar premium voer
voor voedingsgevoelige katten met
eendenvlees en maïs

01
DIËTETIEK

03

02

PREMIUM
DROOGVOER

» NACHTKERZENÖL  «
Voedingssupplement voor de gezond
heid van de huid en het immuun
systeem

04

04

» HAAS  «
Soft Premium voeding van hazenvlees
en zoete aardappelen

Soft Premium voer van geitenvlees
en pastinaak

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

» KALKOEN  «
Soft Premium voeding van
kalkoenvlees en zilvervliesrijst

SOFT PREMIUM
NATVOER

Voedingssupplement ter ondersteu
ning van de gezondheid van de huid
en bij ontstekingen

03

» DERMA-LIQUID  «

» KANGOEROE  «
Soft Premium voeding van
kangoeroevlees en pastinaak

» RENDIER  «
Soft Premium voeding van
rendiervlees en aardappelen

Vloeibaar voedingssupplement voor
huid en vacht

Voedingssupplement bij vacht
wisseling en haaruitval

Soft Premium voeding van konijnen
vlees en aardappelen

» GEIT  «

» LACHS-HANF-ÖL  «

» BIOTIN-KOMPLEX  «

» KONIJN  «

HUID & ALLERGIE

» CAT SANA  «

PRODUCTOVERZICHT
Huid en allergie

» EEND  «
Voor de huid bijzonder waardevol: Essentiële vetzuren. Deze beschermen de huid tegen uitdrogen en zijn essentieel voor een gezonde huidbarrière en het immuunsysteem.
De belangrijkste vertegenwoordigers zijn linolzuur, gamma-linoleenzuur en omega 3-vetzuren.
Vet-Concept-voedingsmiddelen zijn bijzonder rijk aan essentiële vetzuren.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Fijne Soft Premium voeding van
eendenvlees

KATTEN » HUID & ALLERGIE
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i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier, alleen gevoerd
worden na een medische diagnose van uw dierenarts. Voor een directe verzending van
het Vet-Concept dieetvoer naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

ELIMINATIEDIËTEN

NIEUW

DE SANAPRODUCTLIJN
Speciale dieetvoeding ter vermindering van
voedselintoleranties
GESELECTEERDE PROTEÏNES

CAT SANA recepturen worden door dierenartsen en wetenschappers aanbevolen als eliminatiediëten met slechts één dierlijke
eiwitbron. Intoleranties en allergische reacties op afzonderlijke ingrediënten komen in dierenartsenpraktijken steeds vaker
voor. Uit voedingswetenschappelijk en diagnostisch oogpunt
draagt een uitsluitingsdieet met slechts één gedefinieerde eiwit- en koolhydratenbron doorslaggevend bij om de veroorzakende allergenen te ontdekken en het welzijn van de kat te
herstellen.
In het bijzonder CAT SANA PAARD kan vanwege de goede verteerbaarheid en de geselecteerde samenstelling ook worden
aanbevolen bij ontstekingen en chronische gastro-intestinale
ziekten en alvleesklieraandoeningen.

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

VOEDERDUUR:
In eerste instantie 3 tot 8 weken. Als
de intolerantieverschijnselen verdwijnen kan het voedsel onbeperkt worden
gevoerd.

» Drie mono-eiwit diëten voor dieren met allergieën
» Uitstekende acceptatie en tolerantie
» Stimuleren de gezondheid van de huid en darm
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK

Eliminatiedieet bij het vermoeden van een voedselallergie

MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

TIP: Houd een allergie-dagboek bij, waarin u ieder voedsel opschrijft alsmede de mogelijke
reacties op het voedsel. Zo kunt u bij een intolerantie meteen reageren en komt u er snel achter,
wat uw dier het beste verdraagt.

NIEUW

HUID & ALLERGIE

Om de oorzaak van een allergie vast te stellen, moet een uitsluitingsdieet met naar mogelijkheid slechts één vlees- en granen- of groentensoort gedurende een periode van 8 tot 10
weken worden gevoerd. Hiervoor zijn in het bijzonder vleessoorten geschikt, die u de kat tot
dan toe nog niet heeft aangeboden. Na deze tijd en als het dier geen symptomen meer heeft,
kunt u het beste telkens slechts één nieuw voedingsmiddel (vlees, beloningen, etc.) extra geven
en dit gedurende een periode van tenminste 10 dagen voeren voordat weer een ander voedingsmiddel wordt toegevoegd.

NIEUW

CAT SANA BUFFEL

CAT SANA PAARD

Buffelvlees, zoete aardappel

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-25
2200-25
2400-25
2106-25
2206-25
2406-25

CAT SANA STRUISVOGEL

Paardenvlees, pastinaak

Prijs
1,61 E
1,91 E
2,64 E
8,74 E
10,54 E
14,93 E

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-23
2200-23
2400-23
2106-23
2206-23
2406-23

DIEET-NATVOER

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

DIEET-NATVOER

Struisvogelvlees, zoete aardappel

Prijs
1,78 E
2,12 E
2,64 E
9,77 E
11,84 E
14,93 E

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-24
2200-24
2106-24
2206-24

Prijs
1,61 E
1,91 E
8,74 E
10,54 E

DIEET-NATVOER

KATTEN » HUID & ALLERGIE
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KONIJNENVLEES EN AARDAPPELEN

KONIJN
Soft Premium voer
Passend bij het premium voer CAT ALLERGY staat een bijzonder
goed verteerbaar natvoer met vers konijnenvlees ter beschikking. In combinatie met de inheemse aardappel is dit soort
voer bijzonder geschikt voor katten met een voedselallergie en
bij uitsluitingsdiëten.
GESELECTEERDE PROTEÏNES

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,41 E

MAAG & DARM

Inhoud

Art.nr.

Prijs

100 g
200 g
400 g

2100-11 1,55 €
2200-11 1,95 €
2400-11 2,57 €

Inhoud

Art.nr.

Prijs

HUID & VACHT

URINESTEENCONTROLE

6 x 100 g 2106-11 8,42 €
6 x 200 g 2206-11 10,78 €
6 x 400 g 2406-11 14,55 €

IMMUUNSYSTEEM

GOED VERZORGD ONDANKS ALLERGIE

CAT ALLERGY

HAZENVLEES EN ZOETE AARDAPPELEN

HAAS

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige katten

Soft Premium voer

CAT ALLERGY vermijdt consequent veel voorkomende allergieveroorzakers en bevat goed verteerbaar
konijnenvlees als enige dierlijke eiwitbron. In combinatie met aardappelen en spelt is het een ideale
voeding voor sensibele katten. Linolzuur zorgt voor een gezonde huid en ondersteunt het immuunsysteem. Met een licht gereduceerd natriumgehalte worden bovendien het hart en de bloedsomloop
ontzien; dankzij de toegevoegde FOS wordt ook nog eens de gezondheid van de darm ondersteund.

Hazenvlees is bijzonder mals en behoort tot de wildvlees soorten. In combinatie met zoete aardappelen is de nieuwe Soft
Premium voeding uitermate geschikt voor katten met een
voedselintolerantie. In combinatie met hennepolie en inuline
zorgt ook dit soort voor een verhoogd aandeel aan essentiële
vetzuren in de voeding en ondersteunt als het ware de darmgezondheid.

CAT ALLERGY is bovendien ook nog aanbevelenswaardig bij spijsverteringsstoornissen en induceert
een optimale pH-waarde (6,2-6,5) van de urine. De speciale brokken stimuleren de kauwactiviteit en het verzorgende effect op de tandreiniging.
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Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

33015
3303
3310

20,20 €
28,08 €
63,05 €

KATTEN » HUID & ALLERGIE

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,58 E

Inhoud

Art.nr.

100 g

2100-14 1,72 €
2200-14 2,12 €
2400-14 2,73 €

200 g
400 g

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

6 x 100 g 2106-14 9,45 €
6 x 200 g 2206-14 11,80 €
6 x 400 g 2406-14 15,50 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

GEITENVLEES EN PASTINAAK

GEIT
Soft Premium voer
Geitenvlees wordt sinds de oudheid in vele culturen gewaardeerd als een delicatesse die rijk is aan essentiële voedingsstoffen. In onze streken wordt geitenvlees zelden gebruikt en
is daarom een waardevol alternatief bij voedselintoleranties.
Ideaal in combinatie met goed te verdragen pastinaak, hennepolie en inuline.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

HUID & ALLERGIE

GESELECTEERDE PROTEÏNES

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,58 E

MAAG & DARM

Prijs
HUID & VACHT

100 g
200 g
400 g

2100-15 1,72 €
2200-15 2,12 €
2400-15 2,73 €

6 x 100 g 2106-15 9,45 €
6 x 200 g 2206-15 11,80 €
6 x 400 g 2406-15 15,50 €

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

GLUTENVRIJ - MET EENDENVLEES EN MAÏS

EEND

CAT CANARD

Soft Premium voer

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige katten

Uitsluitend eend en witlof. Ideaal om met gezonde groenten of
granen te mengen, maar natuurlijk ook puur te genieten. Een
delicatesse die ook goed wordt verdragen door sensibele katten
en bij diabetes mellitus.

Allergieën kunnen veranderen: wat vandaag nog wordt verdragen, zal morgen misschien vermeden moeten worden. Daarom is het goed, alternatieven ter beschikking te hebben. CAT CANARD
werd bewust ontwikkeld met goed verteerbaar eendenvlees als enige dierlijke eiwitbron en met
glutenvrije maïs - voor de best mogelijke tolerantie. Essentiële vetzuren uit lijnzaad ondersteunen het immuunsysteem, beschermen de huid en laten de vacht glanzen. Cranberry en inuline
uit de cichoreiwortel (FOS) dragen op een natuurlijke manier bij aan de spijsvertering en zorgen
voor een betrouwbare celbescherming. CAT CANARD ondersteunt een optimale pH-waarde van de
urine (6,2 tot 6,5) en de tandverzorging.

UITSLUITEND EENDENVLEES

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Inhoud

Art.nr.

100 g

2100-7
2200-7
2400-7

200 g
400 g

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g 2106-7

Prijs
8,08 €

6 x 200 g 2206-7 10,44 €
6 x 400 g 2406-7 13,87 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

NIEUW

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

38015
3803
3810

20,08 €
27,95 €
62,75 €

KATTEN » HUID & ALLERGIE
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RENDIERVLEES EN AARDAPPELEN

RENDIER
Soft Premium voer
Vers rendiervlees en inheemse aardappelen. Het alternatief
met ook maar één, en wel heel bijzonder soort vlees. Uitermate geschikt voor voedingsgevoelige katten, bij allergieën en
voor uitsluitingsdiëten.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,41 E

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g

2100-9
2200-9
2400-9

Prijs
1,55 €
1,96 €
2,57 €

Kangoeroevlees – het exclusieve voer voor voedingsgevoelige katten. Kangoeroevlees heeft een
hoge voedingswaarde en een fijne wildsmaak. Voor dit Soft Premium voer wordt bewust slechts
één soort vlees en de goed verteerbare wortelgroente pastinaak verwerkt – voor de grootst mogelijke verdraagbaarheid. Uitermate geschikt in geval van een voedselallergie en voor een uitsluitingsdieet.

Kalkoenvlees heeft een milde smaak en een gematigd vetgehalte. Het in kalkoenvlees aanwezige linolzuur – een essentieel
vetzuur – is bijzonder goed voor huid, vacht en immuunsysteem. Met zilvervliesrijst en taurine een complete en licht verteerbare voeding.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,41 E

100 g

2100-10
2200-10
2400-10
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6 x 100 g 2106-9 8,42 €
6 x 200 g 2206-9 10,83 €
6 x 400 g 2406-9 14,55 €

Soft Premium voer

SOFT PREMIUM VOEDING

200 g
400 g

Prijs

KALKOEN

KANGOEROE

Art.nr.

Art.nr.

KALKOENVLEES EN ZILVERVLIESRIJST

KANGOEROEVLEES EN PASTINAAK

Inhoud

Inhoud

Prijs
1,55 €
1,96 €
2,57 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g

2106-10
2206-10
2406-10

6 x 200 g
6 x 400 g

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Prijs

Inhoud

Art.nr.

8,42 €

100 g

10,83 €
14,55 €

200 g
400 g

2100-5
2200-5
2400-5

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g 2106-5

Prijs
8,08 €

6 x 200 g 2206-5 10,44 €
6 x 400 g 2406-5 13,87 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

MET ZINK EN BIOTINE

NACHTKERZENÖL

DERMA-LIQUID

Voedingssupplement voor de gezondheid
van de huid en het immuunsysteem

Vloeibaar voedingssupplement voor
huid en vacht

NACHTKERZENÖL, omzichtig koud geperst, bevat een bijzonder
hoog gehalte aan essentieel linolzuur en gamma-linoleenzuur.
Ideaal voor droge, geïrriteerde huid, jeuk en roos. Linolzuur is
essentieel voor de natuurlijke beschermende barrière van de
huid, waardoor hij soepel en veerkrachtig wordt. Voor een gezonde huid, glanzende vacht en een sterk immuunsysteem.

DERMA-LIQUID met biotine en zink voor de haargroei en een
verhoogde huidbescherming. Om alledaagse invloeden te trotseren zorgt biotine voor de noodzakelijke sterkte en elasticiteit
van huid en haar. Bijzonder belangrijk bij gebroken haren of
nagels en tijdens de vachtwisseling Zink ondersteunt bovendien de wondgenezing en stimuleert de regeneratie. Voor een
gezonde huid en een dikke, glanzende vacht.

Inhoud

Art.nr.

50 ml

7051

Prijs
Inhoud

Art.nr.

100 ml

7712

Prijs

16,72 €
21,21 €

Nu als tabletten.
Eenvoudig te doseren.

MET EEN HOOG OMEGA-3 GEHALTE

VOLLE, GLANZENDE VACHT

LACHS-HANF-ÖL

BIOTIN-KOMPLEX

Voedingssupplement ter ondersteuning van
de gezondheid van de huid en bij ontstekingen

Voedingssupplement bij vachtwisseling,
haarverlies en brekende nagels

LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij
bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en
omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces
in het lichaam, zorgen voor een gezonde huid en glanzende
vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld gewrichts, nieren- en urinewegaandoeningen.

Biotine is ook bekend als vitamine H – de vitamine voor huid en
haar – een essentiële voedingsstof die het lichaam slechts beperkt op kan slaan. Specifieke tekorten tonen zich meestal in de
vorm van haaruitval. Ook kunnen een doffe vacht, droge huid en
broze nagels het resultaat van een biotine-tekort zijn. Belangrijk
ook tijdens de zwangerschap en het zogen: Voldoe aan de verhoogde biotine-behoefte met behulp van een hoog gedoseerde
kuur! De tabletten kunnen ook worden opgelost en met het voer
worden gemengd. 1/2 tot 1 tablet per dag is voldoende.

Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

HUID & ALLERGIE

EEN PAAR DRUPPELS ZIJN VOLDOENDE

Prijs
Inhoud
20,08 €
33,55 €

Art.nr.

Prijs
»  ABWEHRLOTION  «

160 g (ca. 200 tabl.)

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

7756

22,34 €

Zie pagina 255.
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MAAG-DARM
Aandoeningen

Aandoeningen aan het maag-darmkanaal kunnen verschillende oorzaken hebben: Infecties met virussen, bacteriën en parasieten. Haarballen, die door de dagelijkse verzorging van
de vacht en het inslikken van de haren ontstaan, veroorzaken
spijsverteringsstoornissen. Maar het is net zo goed mogelijk, dat
de problemen door allergieën of organische aandoeningen worden veroorzaakt. De gevolgen lijken echter in de meeste gevallen erg op elkaar: braken, diarree en gebrek aan eetlust.
Bij gastro-intestinale aandoeningen komt het er in eerste instantie op aan om uw kat voldoende vloeistof en licht verteerbaar voer te geven. Probiotische melkzuurbacteriën zorgen voor
het herstel van een gezond darmmilieu en ondersteunen het herstelproces.
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Maag & Darm
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» CAT SANA  «

01

01

02

DIËTETIEK

Speciale dieetvoeding ter vermindering van voedselintoleranties

» CAT CARE SENSITIVE  «
Premium voeding voor katten
met een verlaagd vetgehalte

02

» NACHTKERZENÖL  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van de huid en het
immuunsysteem

MAAG & DARM

PREMIUM
DROOGVOER

04

04

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

SOFT PREMIUM
NATVOER

» CAT BIO-DARMGEL  «
Voedingssupplement bij haarballen
en spijsverteringsstoornissen

03

» INTESTINUM-LIQUID «

03

» KALKOEN  «
Soft Premium voeding van vers
kalkoenvlees en zilvervliesrijst

Probiotisch voedingssupplement bij
diarree en verandering van het dieet

» CAT IMMUSAN  «
Voedingssupplement voor een sterk
immuunsysteem

Wederkerende maag- en darmklachten kunnen ook het gevolg zijn
van een allergie op bepaalde voedingsmiddelen.
Bij het vermoeden van een maag- en darmaandoening veroorzaakt
door allergieën kan daarom ook de zeer goed verteerbare voeding uit
het hoofdstuk “Allergie“ worden aanbevolen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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»V
 etarm: Ontziet de lever en alvleesklier
» Hoogwaardige eiwitten van zalm
en konijn
» Kruiden en FOS voor de gezondheid
van de darm

MAAG & DARM

LEVER

GEWICHTSCONTROLE

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

CAT CARE SENSITIVE
Premium voer voor katten met een verlaagd vetgehalte
CAT CARE SENSITIVE is bijzonder omzichtig kattenvoer met zalm en konijn, dat zeer goed wordt geaccepteerd en ideaal is voor het ontzien van een gestresst maag- en darmsysteem. Onze speciale
kruidenmix, glutenvrije rijst en maïs stimuleren de spijsvertering en het welzijn. Dankzij de toegevoegde FOS (fructo-oligosacchariden) van cichoreiwortel worden belastende metabolieten op
een omzichtige manier afgevoerd. Belangrijk bij vetarm voedsel: Een hoog gehalte aan linolzuur,
natuurlijke mineralen en vitaminen!
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Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

35015
3503
3510

16,72 €
25,83 €
59,67 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

NIEUW

NIEUW

CAT SANA BUFFEL
Buffelvlees, zoete aardappel

CAT SANA PAARD

CAT SANA STRUISVOGEL

Paardenvlees, pastinaak

Struisvogelvlees, zoete aardappel

HOGE VERTERINGSZEKERHEID

DE SANAPRODUCTLIJN
Bij aandoeningen aan de dikke darm die door ruwe celstof
worden veroorzaakt en bij
overgewicht:

CAT LOW FAT
Zie pagina 180

CAT LOW CARB
Zie pagina 228

MAAG & DARM

CAT SANA recepturen worden aanbevolen door dierenartsen en wetenschappers als dieetvoeding bij intoleranties en allergische reacties op afzonderlijke voedingsstoffen. Een uitsluitingsdieet met
slechts één gedefinieerde eiwit- en koolhydratenbron reduceert
de belasting door irritaties van voedingsstoffen en draagt zo doorslaggevend ertoe bij, het welzijn van de kat weer te herstellen.
In het bijzonder CAT SANA PAARD kan vanwege de goede verteerbaarheid en de geselecteerde samenstelling ook worden
aanbevolen bij ontstekingen en chronische gastro-intestinale ziekten. Het verhoogde gehalte aan essentiële vetzuren ondersteunt de gezondheid van de huid en het immuunsysteem.

Inhoud

i

Speciale dieetproducten kunt u in het belang van
het dier het beste altijd pas na een medisch bevestigde diagnose voeren. Voor een directe verzending naar de eigenaar van het dier zelf hebben wij
daarom een schriftelijke aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

GESELECTEERDE PROTEÏNES

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

Art.nr. BUFFEL
2100-25
2200-25
2400-25
2106-25
2206-25
2406-25

STRUISVOGEL
2100-24
2200-24
--2106-24
2206-24
---

Prijs
1,61
1,91
2,64
8,74
10,54
14,93

E
E
E
E
E
E

MAAG & DARM

Onze tip:

Speciale dieetvoeding ter vermindering van
voedselintoleranties

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM

VOEDERDUUR:
Een eliminatiedieet wordt in eerste instantie aanbevolen voor 8 tot 10 weken. Als de intolerantie of allergieverschijnselen verdwijnen kan het voedsel
onbeperkt worden gevoerd.

Art.nr. PAARD
2100-23
2200-23
2400-23
2106-23
2206-23
2406-23

Prijs
1,78
2,12
2,64
9,77
11,84
14,93

E
E
E
E
E
E

DIEET-NATVOER

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 238.

i

TIP

Groente & Granen
Bijv. ZILVERVLIESRIJST, GIERST,
AARDAPPELVLOKKEN en WORTELPELLETS.
Bij aandoeningen aan de dikke darm
ook TARWEZEMELEN en de GEMÜSEAUSLESE.
Vanaf pagina 242.

VERS KALKOENVLEES EN ZILVERVLIESRIJST

NIEUW

KALKOEN
Van vers vlees en langzaam gegaard. Het Soft Premium voer wordt uitsluitend gemaakt van vers
kalkoenvlees, licht verteerbare zilvervliesrijst en essentiële taurine. De zorgvuldige selectie van
de ingrediënten en de langzame bereiding garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit en de beste
tolerantie.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Art.nr.

100 g

2100-5
2200-5
2400-5

200 g
400 g

196
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CAT IMMUSAN
Prebiotisch voedingssupplement voor de
spijsvertering en het immuunsysteem

Soft Premium voer

Inhoud

SENSATIONEEL - MET COLOSTRUM EN VEEL TAURINE

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g

2106-5
2206-5
2406-5

6 x 200 g
6 x 400 g

Prijs
8,08 €
10,44 €
13,87 €

CAT IMMUSAN bezit een uniek werkzaam spectrum. Beschermende
colostrum zorgt met zijn immunoglobulinen en actieve voedingsstoffen voor een sterk immuunsysteem. Biergist, rijk aan vitamines
en prebiotische vezelstoffen zoals MOS, FOS, vlozaad en beta-glucaan stimuleren een omvangrijke verbetering van de spijsverteringsprocessen en ondersteunen een goede darmgezondheid. In
het bijzonder aan te bevelen als kuur bij maag- en darmproblemen, en ter verbetering van de fitheid en het algehele welzijn.
Met vlees van vrij wild - ideaal voor voedingsgevoelige katten.

Inhoud

Art.nr.

90 g (ca. 180 tabl.)

7757

Prijs
32,03 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

EEN PAAR DRUPPELS ZIJN VOLDOENDE

NACHTKERZENÖL

TIP

Voedingssupplement voor de gezondheid
van de huid en het immuunsysteem
NACHTKERZENÖL, omzichtig koud geperst, bevat een bijzonder
hoog gehalte aan essentieel linolzuur en gamma-linoleenzuur.
Ideaal voor droge, geïrriteerde huid, jeuk en roos. Linolzuur is
essentieel voor de natuurlijke beschermende barrière van de
huid, waardoor hij soepel en veerkrachtig wordt. Voor een gezonde huid, glanzende vacht en een sterk immuunsysteem.

Art.nr.

50 ml

7051

Prijs
16,72 €

OMZICHTIGE DARMREINIGING EN AFSCHEIDING VAN HAREN

SNELLE HULP

INTESTINUM-LIQUID

CAT-BIO-DARMGEL
Voedingssupplement bij haarballen
en spijsverteringsstoornissen
CAT-BIO-DARMGEL is bijzonder zacht voor de maag en ontplooit
zijn werking direct in de darm. Samen met de dagelijkse voeding stimuleert het de viscositeit van de voedingsbrei en ondersteunt het een zachte darmreiniging en een gezonde darmflora. CAT-BIO-DARMGEL zorgt ervoor, dat ingeslikte haren niet
vast blijven zitten in het spijsverteringskanaal, maar voorzichtig via de darm weer worden afgevoerd.

Inhoud

Art.nr.

100 ml

7055

Zie pagina 172.

MAAG & DARM

Inhoud

»  MULTI-MINERAL MIT TAURIN  «

Prijs
19,65 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Probiotisch voedingssupplement bij diarree
en een verandering van het dieet
Door een verandering van dieet, diarree, medicijnen en nog veel meer kan de gezondheid van
de darm uit balans raken. INTESTINUM-LIQUID stabiliseert de darmflora met natuurlijke, diersoortspecifieke melkzuurbacteriën: Het darmslijmvlies wordt opnieuw bevolkt en kan schadelijke
kiemen beter afweren. Een plus voor het immuunsysteem. Ook aanbevolen na een behandeling
met antibiotica.

Inhoud

Art.nr.

30 ml

7059

Prijs
16,78 €

KATTEN » MAAG & DARM
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Aandoeningen aan

ALVLEESKLIER
De alvleesklier, ook pancreas genoemd, produceert belangrijke enzymen die essentieel zijn voor de vertering van de
voedingsstoffen. Zodra de functionaliteit door een chronische
ziekte wordt beperkt, verliezen katten ondanks een goede
eetlust gewicht en zien ze er uitgehongerd uit.
Vaak is er bij katten sprake van een ontsteking van het orgaan. Symptomen hiervan zijn gebrek aan eetlust en een zeer
slecht algemeen welzijn. Vaak is zelfs een intensieve medische
behandeling nodig om de kat weer helemaal gezond te krijgen.
Aangezien door aandoeningen aan de alvleesklier de verwerking van voedingsvetten vaak zeer beperkt wordt, is een
vetgecontroleerde en zeer goed verteerbare voeding aanbevelenswaardig. Ideaal is voer dat ook gebruikt wordt bij voedselallergieën. Bijzonder belangrijk: Het eten moet smakelijk zijn
om een regelmatige vetopname te waarborgen.
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Alvleesklier
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

01

01

02

DIËTETIEK

Speciale dieetvoeding ter vermindering van voedselintoleranties

» CAT ALLERGY  «
Zeer goed verteerbaar premium
voer voor voedingsgevoelige katten

02

» CAT LOW FAT  «
Speciale dieetvoeding met een
verlaagd vetgehalte

» CAT CARE SENSITIVE  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding met een verlaagd vetgehalte

PREMIUM
DROOGVOER

04

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN
» CAT REVITAL  «

04

03

Voedingssupplement ter ondersteuning van de fitheid en regeneratie

SOFT PREMIUM
NATVOER

» KONIJN  «
Soft Premium voeding van
konijnenvlees en aardappelen

ALVLEESKLIER

» CAT SANA  «

03

» INTESTINUM-LIQUID  «
Probiotisch voedingssupplement bij
diarree en verandering van het dieet

» NACHTKERZENÖL  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van de huid en het
immuunsysteem

Katten mogen eigenlijk niet langer dan twee dagen vasten. Hun unieke stofwisseling raakt anders gemakkelijk uit balans. Aanbevolen zijn meerdere kleine maaltijden
verspreid over de dag, met name bij een gevoelig maag-darmsysteem en aandoeningen aan de alvleesklier.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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» Uitsluitend paardenvlees en pastinaak
»U
 itstekende acceptatie en tolerantie
» Stimuleert de gezondheid van de huid en darm

HOGE VERTERINGSZEKERHEID

CAT SANA PAARD
Speciale dieetvoeding ter vermindering van
voedselintoleranties
CAT SANA PAARD wordt aanbevolen door dierenartsen en wetenschappers als dieetvoeding bij intoleranties en allergische
reacties op afzonderlijke voedingsstoffen. Een uitsluitingsdieet met slechts één gedefinieerde eiwit- en koolhydratenbron
reduceert de belasting door irritaties van voedingsstoffen en
draagt zo doorslaggevend ertoe bij, het welzijn van de kat weer
te herstellen.
CAT SANA PAARD kan vanwege de goede verteerbaarheid en
de geselecteerde samenstelling ook worden aanbevolen bij
ontstekingen en chronische gastro-intestinale ziekten en alvleesklieraandoeningen. Het verhoogde gehalte aan essentiële vetzuren ondersteunt de gezondheid van de huid en het immuunsysteem.

i
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Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

KATTEN » ALVLEESKLIER

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g

2100-23
2200-23
2400-23

Prijs
1,78 €
2,12 €
2,64 €

GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

HUID & VACHT

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
Een eliminatiedieet wordt in eerste instantie aanbevolen voor 8 tot 10 weken.
Als de intolerantie of allergieverschijnselen verdwijnen kan het voedsel onbeperkt
worden gevoerd.

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-23
2206-23
2406-23

Prijs
9,77 €
11,84 €
14,93 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS
Aandoeningen aan de alvleesklier...
worden dankzij moderne testmethoden in de afgelopen jaren met
een steeds grotere zekerheid gediagnosticeerd. Aangezien katten
zich in geval van pijn vaak terugtrekken, worden ontstekingen van
de alvleesklier en de verminderde eetlust in eerste instantie niet ontdekt. Daarom is het des te belangrijker om bij diagnoses snel te
handelen. Naast de medische zorg door de dierenarts staat uit diëtetisch oogpunt het langzame voeren van een zeer goed verteerbare voeding centraal, idealiter een smakelijk allergievoer.

ALVLEESKLIER

Bij de chronische vorm eten katten echter wel veel voer, maar
verliezen ze toch gewicht. Door de beperkte vertering van voedingsstoffen, met name vetten, hebben de gezondheid van
de darm en de huid heel wat te verduren. Een zeer goed verteerbare voeding met gecontroleerde vetten is daarom erg belangrijk. Naast enzymvervangende preparaten kunnen speciale
voedingssupplementen helpen om de vertering van voedingsstoffen te verbeteren en de darmgezondheid zo goed mogelijk
te ondersteunen. Vooral vitamines zoals B12, essentiële vetzuren en darmstabiliserende probiotica verbeteren de situatie.

Onze tip:

CAT LOW FAT

Speciale dieetvoeding met een verlaagd vetgehalte
Zie pagina 180

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

CAT CARE SENSITIVE
Premium voeding voor katten met
een verlaagd vetgehalte

GESELECTEERDE PROTEÏNES

CAT CARE SENSITIVE is een niet belastend dieet met een verhoogd
eiwitgehalte van konijnenvlees en zalm. Het gereduceerde vetgehalte ontziet lever, gal en pancreas. Onze speciale kruidenmix, glutenvrije rijst en maïs stimuleren de spijsvertering en
het welzijn. Belangrijk bij vetarm voedsel: Een hoog gehalte
aan linolzuur, natuurlijke mineralen en vitaminen!

MAAG & DARM

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

35015
3503
3510

16,72 €
25,83 €
59,67 €

HUID & VACHT

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

UITSTEKEND VERZORGD EN LEKKER

CAT ALLERGY

202
256

MALS KONIJNENVLEES EN AARDAPPELEN

KONIJN

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige katten

Soft Premium voer

CAT ALLERGY vermijdt consequent veel voorkomende allergieveroorzakers en bevat goed verteerbaar konijnenvlees als enige dierlijke eiwitbron. In combinatie met aardappelen en spelt is het
een ideale voeding voor sensibele katten. Linolzuur zorgt voor een gezonde huid en ondersteunt
het immuunsysteem. Met een licht gereduceerd natriumgehalte worden bovendien het hart en
de bloedsomloop ontzien; dankzij de toegevoegde FOS wordt ook nog eens de gezondheid van
de darm ondersteund. CAT ALLERGY is bovendien ook nog aanbevelenswaardig bij spijsverteringsstoornissen en induceert een optimale pH-waarde (6,2-6,5) van de urine. De speciale brokken
stimuleren de kauwbeweging en het verzorgende effect op de tandreiniging.

Passend bij het premium voer CAT ALLERGY staat een bijzonder
goed verteerbaar natvoer met vers konijnenvlees ter beschikking. In combinatie met de inheemse aardappel is dit soort
voer bijzonder geschikt voor katten met een voedselallergie en
bij uitsluitingsdiëten.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

33015
3303
3310

20,20 €
28,08 €
63,05 €

KATTEN » ALVLEESKLIER

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,41 E

Inhoud

Art.nr.

100 g

2100-11 1,55 €
2200-11 1,95 €
2400-11 2,57 €

200 g
400 g

Prijs

Inhoud

Art.nr.

Prijs

6 x 100 g 2106-11 8,42 €
6 x 200 g 2206-11 10,78 €
6 x 400 g 2406-11 14,55 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

SNELLE HULP

INTESTINUM-LIQUID

NOG MEER GOED VERTEERBAAR NATVOER VINDT U
VANAF PAGINA 238.

Probiotisch voedingssupplement bij
diarree en verandering van het dieet

i

Door een verandering van dieet, diarree, medicijnen en nog
veel meer kan de gezondheid van de darm uit balans raken.
INTESTINUM-LIQUID stabiliseert de darmflora met natuurlijke, diersoortspecifieke melkzuurbacteriën: Het darmslijmvlies
wordt opnieuw bevolkt en kan schadelijke kiemen beter afweren. Een plus voor het immuunsysteem. Ook aanbevolen na
een behandeling met antibiotica.

Inhoud

Art.nr.

30 ml

7059

Prijs
16,78 €

CAT REVITAL

NACHTKERZENÖL
Voedingssupplement voor de gezondheid
van de huid en het immuunsysteem

Voedingssupplement ter ondersteuning van de fitheid en regeneratie

NACHTKERZENÖL, omzichtig koud geperst, bevat een bijzonder
hoog gehalte aan essentieel linolzuur en gamma-linoleenzuur.
Ideaal voor droge, geïrriteerde huid, jeuk en roos. Linolzuur is
essentieel voor de natuurlijke beschermende barrière van de
huid, waardoor hij soepel en veerkrachtig wordt. Voor een gezonde huid, glanzende vacht en een sterk immuunsysteem.

Inhoud

Art.nr.

50 ml

7051

MIT TAURIN

Op leeftijd en bij ziekte helpt CAT REVITAL met hoog gedoseerde vitaminen, essentiële vetzuren en
waardevolle taurine. Het levert het verzwakte organisme alle essentiële vitaminen en zorgt ervoor dat de fitness en het welzijn merkbaar worden verbeterd. Nauwkeurig op elkaar afgestemde
bestanddelen ondersteunen het organisme en vertragen de celdegeneratie. Het organisme wordt
beschermd en versterkt en is veel beter in staat om belastingen te weerstaan.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

16,72 €

100 ml

7704

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

ALVLEESKLIER

HET OPBOUWCONCENTRAAT VOOR KATTEN
EEN PAAR DRUPPELS ZIJN VOLDOENDE

Prijs
19,65 €

KATTEN » ALVLEESKLIER

203
257

LEVERAANDOENINGEN

Als de lever het niet aan kan
Er zijn verschillende symptomen die een zieke
lever aangeven: Gebrek aan eetlust, gewichtsverlies, zeveren, doffe vacht en geel verkleurde
slijmvliezen kunnen tekenen zijn, dat de lever
van uw kat niet in orde is.
Niet alleen de oorzaak van een aandoening is divers, maar ook de gevolgen voor de lever. Of het
galsysteem dicht slibt, het leverweefsel ontstoken
raakt of dat vetophopingen de stofwisseling in het
orgaan verstoren, kan uitsluitend door een medisch onderzoek worden aangetoond. Dienovereenkomstig divers zijn ook de diëtetische maatregelen.
Voor de voeding betekent dit: De lever moet zo
goed mogelijk worden ontzien. Zeer goed verteerbare eiwitten en vetten leveren een doorslaggevende bijdrage. Essentiële vetzuren ondersteunen
eveneens het immuunsysteem. En: De voeding
moet bijzonder lekker zijn, zodat uw lieveling weer
trek krijgt!

204
256

KATTEN » LEVER

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Leverziekten

» CAT L-PROTECT  «

LEVER

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

01

01

02

DIËTETIEK

Speciale dieetvoeding ter onder
steuning van de leverfunctie

» CAT REVITAL  «
Voedingssupplement ter ondersteu
ning van de fitheid en regeneratie

» CAT LOW PROTEIN  «

» HEPA LIQUID  «

Speciaal dieet-natvoer bij een
beperkt eiwitmetabolisme

Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de leverfunctie

» CAT LOW CARB  «

02

Speciaal dieet-droogvoer ideaal
bij leververvetting

» INTESTINUM LIQUID  «
Probiotisch voedingssupplement bij
diarree en verandering van het dieet

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

» CAT LOW FAT  «
Speciaal dieet-natvoer ideaal
bij leververvetting

03

GROENTE &
GRANEN

03
Bij katten met leveraandoeningen staat de regelmatige voedselopname op de
eerste plaats. Zeer effectieve plantaardige stoffen zoals silymarin uit de zaden
van de mariadistel ondersteunen de genezing op een natuurlijke manier en
beschermen de gevoelige levercellen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

» GROENTE & GRANEN  «
Natuurlijk gezonde bijvoe
ding voor uw kat vindt u in het
hoofdstuk »Groente & Granen«
vanaf pagina 242.

KATTEN » LEVER

205
257

ALS DE LEVER HET NIET AAN KAN

CAT L-PROTECT
» Uitstekende tolerantie
» Met mariadistelzaad voor een optimale
bescherming van de lever
» Gereduceerd kopergehalte

TIP

Onze tip:
CAT LOW CARB
CAT LOW FAT
Bij hepatische lipidose (leververvetting).
Voor productbeschrijvingen
zie pagina 228 en 180.

i

206
256

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

KATTEN » LEVER

Wij raden als natvoer CAT LOW PROTEIN aan (zie pagina 216)
Speciale dieetvoeding ter ondersteuning van de
leverfunctie bij chronische leverinsufficiëntie
CAT L-PROTECT onderscheidt zich door de hoogst mogelijke
dichtheid van voedingsstoffen en de best mogelijke tolerantie.
Geselecteerde ingrediënten, makkelijk verteerbare eiwitten en
een hoge energiedichtheid ontzien het levermetabolisme en
stimuleren het behoud van de lichamelijke conditie. Het recept
is rijk aan taurine en bevat een bewust laag kopergehalte, teneinde de progressie van de leverziekte tegen te gaan. Mariadistelzaad en natuurlijke antioxidanten beschermen de gevoelige
levercellen en ondersteunen het herstelproces. Om de uitscheiding van schadelijke stoffen uit de stofwisseling te bevorderen,
bevat CAT-L-PROTECT speciale vezels en inuline, die eveneens
de gezondheid van de darm ondersteunen. Met een verhoogd
gehalte aan essentiële vetzuren uit zeevis en lijnzaad.

LEVER

STOFWISSELING

IMMUUNSYSTEEM

VOEDERDUUR:
In eerste instantie tot 6 maanden. Wij raden u aan om voor het voeren of in geval van een verlenging van de voederduur
eerst een dierenarts te consulteren. Zorg
ervoor dat er altijd voldoende drinkwater
ter beschikking staat.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

85015
8503
8510

20,08 E
27,95 E
62,75 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PUUR PLANTAARDIG

HEPA-LIQUID

i

Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de leverfunctie
Medicijnen, gift en ziekten kunnen de lever sterk belasten. HEPA-LIQUID met natuurlijke kruidenextracten stimuleert het uitscheiden van schadelijke stoffen, die zich bijv. bij een langere
toediening van medicijnen in het organisme kunnen ophopen.
De lever wordt voorzichtig ondersteund en kan zo haar functies
weer beter vervullen. Dankzij puur plantaardige bestanddelen
wordt HEPA-LIQUID ook goed door gevoelige katten geaccepteerd.

Inhoud

Art.nr.

30 ml

7754

LEVER

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 238.

Prijs
16,72 €

HET OPBOUWCONCENTRAAT VOOR KATTEN

CAT REVITAL

GEZONDHEID VAN DE DARM EN AFSCHEIDING VAN TOXINES

MIT TAURIN

INTESTINUM-LIQUID

Voedingssupplement ter ondersteuning van de fitheid en regeneratie
Op leeftijd en bij ziekte helpt CAT REVITAL met hoog gedoseerde vitaminen, essentiële vetzuren en
waardevolle taurine. Het levert het verzwakte organisme alle essentiële vitaminen en zorgt ervoor dat de fitness en het welzijn merkbaar worden verbeterd. Nauwkeurig op elkaar afgestemde
bestanddelen ondersteunen het organisme en vertragen de celdegeneratie. Het organisme wordt
beschermd en versterkt en is veel beter in staat om belastingen te weerstaan.

Inhoud

Art.nr.

100 ml

7704

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Probiotisch voedingssupplement bij
diarree en verandering van het dieet
Door een verandering van dieet, diarree, medicijnen en nog
veel meer kan de gezondheid van de darm uit balans raken.
INTESTINUM-LIQUID stabiliseert de darmflora met natuurlijke, diersoortspecifieke melkzuurbacteriën: Het darmslijmvlies
wordt opnieuw bevolkt en kan schadelijke kiemen beter afweren. Een plus voor het immuunsysteem. Ook aanbevolen na
een behandeling met antibiotica.

Prijs
Inhoud

Art.nr.

30 ml

7059

Prijs

19,65 €
16,78 €

KATTEN » LEVER

207
257

ALS HET OM HET

HART GAAT
Problemen met het hart zijn ernstige systemische ziekten, die bij katten gelukkig niet zo vaak voorkomen. Vaak treden ze niet geïsoleerd
op, maar in combinatie met andere
aandoeningen aan nieren en schildklier of bij infecties. Het gevolg: Uw
kat is moe, heeft geen trek en wil
niet meer spelen.
Als bij een kat hartinsufficiënte
wordt geconstateerd, dient u de voeding aan de diagnose aan te passen.
Een zeer goed verteerbare voeding
met zo weinig mogelijk natrium is
ideaal. Overgewicht verergert de gezondheidstoestand nog en moet bij
hartinsufficiëntie langzaam gereduceerd worden.
Essentiële vetzuren en in het bijzonder de ontstekingsremmende
omega 3-vetzuren zijn probate middelen bij hartaandoeningen en dienen in voldoende mate via de voeding worden geleverd.

208
256

KATTEN » HART & BLOEDSOMLOOP

PRODUCTOVERZICHT
Hart & Bloedsomloop
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

01

01

Zeer goed verteerbaar premium voer
voor voedingsgevoelige katten

02

» ZALM MET SPIRULINA  «
Soft Premium voeding met veel
verse zalm uit de Noord-Atlantische
Oceaan

PREMIUM
DROOGVOER

» CAT SENIOR  «

02

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor oudere katten

HART &
BLOEDSOMLOOP

» CAT ALLERGY  «

SOFT PREMIUM
NATVOER

» CAT CARE SENSITIVE  «
Zeer goed verteerbare premium voe
ding met een verlaagd vetgehalte

04

VERZORGING

03
VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03
» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw kat vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 252.

» CARDIO-LIQUID  «
Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van hart en spieren

» CAT REVITAL  «
Voedingssupplement ter ondersteu
ning van de fitheid en regeneratie

» LACHS-HANF-ÖL  «

04
Katten met ernstige hartproblemen hebben vaak geen trek.
Des te belangrijker is een bijzonder smakelijk dieet. Onze tip: Verdeel de dagelijkse hoeveelheid voer over 2 tot 3 maaltijden, vooral bij nat voer. Een gereduceerde vulling van de maag ontziet het hart en de bloedsomloop.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

KATTEN » HART & BLOEDSOMLOOP

209
257

»M
 inder natrium ontziet het hart
en de bloedsomloop
» E en gematigd eiwit- en vetgehalte
bij een snelle spijsvertering
 evat veel natuurlijk taurine
»B
(1.600 mg/kg)
GESELECTEERDE PROTEÏNES

MAAG & DARM

HUID & VACHT

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

BIJZONDER LEKKER

CAT ALLERGY
Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor voedingsgevoelige katten
CAT ALLERGY vermijdt consequent veel voorkomende allergieveroorzakers en bevat goed verteerbaar konijnenvlees als enige dierlijke eiwitbron. In combinatie met aardappelen en spelt is het
een ideale voeding voor sensibele katten. Linolzuur zorgt voor een gezonde huid en ondersteunt
het immuunsysteem. Met een licht gereduceerd natriumgehalte worden bovendien het hart en
de bloedsomloop ontzien; dankzij de toegevoegde FOS wordt ook nog eens de gezondheid van
de darm ondersteund. CAT ALLERGY is bovendien ook nog aanbevelenswaardig bij spijsverteringsstoornissen en induceert een optimale pH-waarde (6,2-6,5) van de urine. De speciale brokken
stimuleren de kauwbeweging en het verzorgende effect op de tandreiniging.

210
256

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

33015
3303
3310

20,20 €
28,08 €
63,05 €

KATTEN » HART & BLOEDSOMLOOP

i

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 238.

LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

CAT CARE SENSITIVE

CAT CARE SENSITIVE is een niet belastend dieet met een verhoogd
eiwitgehalte van konijnenvlees en zalm. Het gereduceerde vetgehalte ontziet lever, gal en pancreas. Onze speciale kruidenmix,
glutenvrije rijst en maïs stimuleren de spijsvertering en het welzijn. Dankzij de toegevoegde FOS (fructo-oligosacchariden) van
cichoreiwortel worden belastende metabolieten op een omzichtige manier afgevoerd. Belangrijk bij vetarm voedsel: Een hoog
gehalte aan linolzuur, natuurlijke mineralen en vitaminen!

EIWIT- EN MINERAALCONTROLE

MAAG & DARM

Inhoud

Art.nr.

Prijs
IMMUUNSYSTEEM

1,5 kg
3 kg
10 kg

16,72 €
25,83 €
59,67 €

35015
3503
3510

HART &
BLOEDSOMLOOP

Premium voeding voor katten met
een verlaagd vetgehalte

BOTTEN & GEWRICHTEN

URINESTEENCONTROLE

GEZOND OUDER WORDEN

CAT SENIOR

RIJK AAN OMEGA 3-VETZUREN

ZALM

MET SPIRULINA

Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor oudere katten

De kracht uit de Noord-Atlantische Oceaan
Voor veeleisende katten – met veel verse zalm uit de Noord-Atlantische Oceaan, sappig rundvlees en natuurlijke, gezonde
spirulina-algen. Spirulina wordt zeer gewaardeerd vanwege
het hoge gehalte aan vitamine B12 en cholesterolverlagende eigenschappen.
GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Inhoud

Art.nr.

100 g

2100-4
2200-4
2400-4

200 g
400 g

Prijs
1,50 €
1,90 €
2,46 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g 2106-4

Prijs
8,08 €

6 x 200 g 2206-4 10,49 €
6 x 400 g 2406-4 13,87 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Met toenemende leeftijd worden de eisen aan het voer steeds hoger. Een gematigd eiwitgehalte
uit gevogelte, lam en zalm ontziet de lever en nieren en stimuleert gelijktijdig de spijsvertering.
Met rijst en maïs voor de grootst mogelijke tolerantie. Essentiële vetzuren versterken het immuunsysteem, beschermen het hart en verlichten ontstekingen. Aangezien oudere katten vaak
aan artrose lijden, worden de gewrichten door een plus aan Nieuw-Zeelandse groenlipmossel
ondersteund. CAT SENIOR induceert een optimale pH-waarde (6,2-6,5) van de urine en werd bewust ontwikkeld met een kleinere brok. Met speciale bescherming tegen haarballen.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

32015
3203
3210

16,72 €
25,70 €
59,67 €

KATTEN » HART & BLOEDSOMLOOP

211
257

ESSENTIËLE VETZUREN

LACHS-HANF-ÖL
Voedingssupplement ter ondersteuning van
de gezondheid van de huid en bij ontstekingen
LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij
bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en
omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces
in het lichaam, zorgen voor een gezonde huid en glanzende
vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld gewrichts, nieren- en urinewegaandoeningen.

Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

Prijs
20,08 €
33,55 €

MET MEIDOORN EN L-CARNITINE

CARDIO-LIQUID

HET OPBOUWCONCENTRAAT VOOR KATTEN

CAT REVITAL

MIT TAURIN

Voedingssupplement ter ondersteuning
van de fitheid en regeneratie

Vloeibaar voedingssupplement ter ondersteuning van hart en spieren

Op leeftijd en bij ziekte helpt CAT REVITAL met hoog gedoseerde
vitaminen, essentiële vetzuren en waardevolle taurine. Het levert het verzwakte organisme alle essentiële vitaminen en zorgt
ervoor dat de fitness en het welzijn merkbaar worden verbeterd. Nauwkeurig op elkaar afgestemde bestanddelen ondersteunen het organisme en vertragen de celdegeneratie. Het organisme wordt beschermd en versterkt en is veel beter in staat
om belastingen te weerstaan.

212
256

Inhoud

Art.nr.

100 ml

7704

KATTEN » HART & BLOEDSOMLOOP

Meidoorn, vitamine-speciaalgist en L-carnitine – deze stoffen helpen het hart, de bloedsomloop en spieren te ondersteunen. Bovendien zorgt het bijvoeren van CARDIO-LIQUID voor duidelijk meer activiteit en prestatievermogen. Het resultaat: Levenskwaliteit en levensduur worden
langdurig verbeterd.

Inhoud

Art.nr.

100 ml
250 ml

7732
7733

Prijs

Prijs
19,65 €

25,70 €
48,15 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

Onze tip

BIJ CHRONISCHE HARTINSUFFICIËNTIE

HART &
BLOEDSOMLOOP

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier, alleen
gevoerd worden na een medische diagnose van uw dierenarts. Voor een directe
verzending van het Vet-Concept dieetvoer naar de diereigenaar zelf hebben wij
daarom een schriftelijke aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

CAT LOW PROTEIN
Speciale dieetvoeding met een verminderd
eiwit- en natriumgehalte
Zie pagina 216

CAT L-PROTECT
Speciale dieetvoeding met een gematigd
eiwit- en verlaagd natriumgehalte
Zie pagina 206

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

KATTEN » HART & BLOEDSOMLOOP

213
257

NIER-

INSUFFICIËNTIE
Onlesbare dorst: een
waarschuwing
Nieren zijn de ontgiftingscentrales van het lichaam. Als deze
aangetast zijn, wordt het hele organisme belast. De meest
voorkomende vorm van nierziekten bij katten is de nierinsufficiëntie – d.w.z. een verminderde nierfunctie.
Het gevolg: Het bloed wordt niet voldoende ontgift; giftige
stoffen hopen zich op. Uw kat kan aan een verminderde eetlust, onlesbare dorst en een doffe vacht lijden. Als de dierenarts een nierinsufficiëntie constateert, dient naast een behandeling bij de dierenarts direct te worden overgestapt op een
geschikte speciale voeding. Met het juiste dieet vertraagt u de
verdere ontwikkeling van de ziekte en ontziet u de nieren en
het gehele organisme. Uw kat voelt zich merkbaar beter.
Maar ook acute situaties zoals de toediening van geneesmiddelen, vergiftigingen, stoornissen in de bloedsomloop of andere aandoeningen kunnen de nieren sterk belasten en een
tijdelijke diëtetische ondersteuning behoeven.

214
256

KATTEN » NIEREN

PRODUCTOVERZICHT
Nierinsufficiëntie
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» CAT LOW PROTEIN  «

01

01

02

DIËTETIEK

Speciale dieetvoeding voor katten
met chronische nierinsufficiëntie

» RENA-LIQUID  «
Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de nierfunctie

» LACHS-HANF-ÖL  «

02
VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw kat vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 252.

03

» RENA-KOMPLEX  «
Voedingssupplement ter ondersteu
ning van de uitscheidingsfunctie

NIEREN

Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

03

VERZORGING

Vooral oudere viervoeters lijden aan nierziekten. Tekenen zoals braken, onlesbare dorst en frequent plassen komen pas aan de dag als de nieren meer
dan 70% van hun functie hebben ingeboet. Vers drinkwater is daarom bijzonder belangrijk en moet altijd ter beschikking staan.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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HOGE BESCHERMING VAN DE NIEREN

CAT LOW PROTEIN
» Hoge voedingsstoffendichtheid en
spijsverteringszekerheid
» Minder eiwitten, fosfor en natrium
» Beste acceptatie

Speciale dieetvoeding voor katten met chronische nierinsufficiëntie
CAT LOW PROTEIN is een zeer smakelijk dieetvoer voor de nieren
met een laag, maar zeer goed verteerbaar eiwitgehalte en een
minimum aan fosfor en natrium. Het speciale voer bevat in vergelijking met andere producten een duidelijk hoger gehalte aan vitamine A en B12 om het bij nieraandoeningen vaak verhoogde verlies van deze vitamines tegen te gaan. Het verhoogde gehalte aan
omega 3-vetzuren heeft bovendien een ontstekingsremmende
werking en werkt positief op het filtervermogen van de nieren.
CAT LOW PROTEIN natvoer kan ook worden aanbevolen bij leveraandoeningen.

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-22
2200-22
2106-22
2206-22
DIEET-NATVOER

216
256

KATTEN » NIEREN

Prijs
1,61 E
2,12 E
8,75 E
11,84 E

NIER

LEVER

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
Bij chronische nierinsufficiëntie aanvankelijk tot 6 maanden, bij acuut nierfalen
2 tot 4 weken. Wij raden u aan om voor
het voeren of in geval van een verlenging
van de voederduur eerst een dierenarts te
consulteren. Zorg ervoor dat er altijd voldoende drinkwater ter beschikking staat.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

37015
3703
3710

20,08 E
27,95 E
62,75 E

DIEET-DROOGVOER

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

Chronische nierinsufficiëntie
NIEREN

Bij een chronische nieraandoening verliezen de nieren in toenemende mate hun vaardigheid, het organisme op natuurlijke
wijze te ontgiften. Het uitscheiden van belastende metabolieten is echter, afhankelijk van de mate van aandoening, onvoldoende. Een speciaal dieet voor de nieren kan helpen om de
progressie van de ziekte te vertragen en het welzijn van het
dier te herstellen.
Aangezien met name een hoog fosfaatgehalte en de verwerking van voedingseiwitten een belasting vormen, zijn alleen
licht verteerbare eiwitten aanbevelenswaardig in het dieet, en
dat ook uitsluitend in een beperkte hoeveelheid. Het fosforen ook het natriumgehalte dienen tot een aanbevolen minimum te worden teruggebracht. Om de lichaamsreserven en het
spierweefsel te ontzien, hebben katten met een nierziekte een
op hun behoeften afgestemde en energierijke kost nodig.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

ESSENTIËLE VETZUREN

LACHS-HANF-ÖL
Voedingssupplement ter ondersteuning van
de gezondheid van de huid en bij ontstekingen
LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij
bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en
omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces
in het lichaam, zorgen voor een gezonde huid en glanzende
vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld gewrichts, nieren- en urinewegaandoeningen.

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

Prijs
20,08 €
33,55 €

NIEREN

Inhoud

PUUR PLANTAARDIG

RENA-LIQUID

BIJ ACUTE NIERPROBLEMEN

RENA-KOMPLEX
Voedingssupplement ter ondersteuning
van de uitscheidingsfunctie

Vloeibaar voedingssupplement ter ondersteuning van de nierfunctie

RENA-KOMPLEX is een nauwkeurig afgestemde combinatie van
stoffen, die met name de ontgifting en uitscheidingsfunctie
van de nieren stimuleert. Bovendien worden het hart en de
bloedsomloop ondersteund, de lymfedrainage gestimuleerd en
de belastende vochtophopingen in het organisme (oedemen)
afgebouwd. Ideaal bij acute nierproblemen, zoals een overbelasting door geneesmiddelen, vergiftiging of een nierontsteking. Niet aan te raden bij chronische nierinsufficiëntie.

De natuurlijke hulp voor gestresste nieren: Plantaardige ingrediënten stimuleren de ontgiftingsprocessen van het organisme en zorgen ervoor, dat schadelijke metabolieten makkelijker uitgescheiden kunnen worden. De nierfunctie wordt duurzaam ondersteund. RENA-LIQUID draagt bij
tot de verbetering van de levenskwaliteit bij nier- en urinewegaandoeningen en wordt ook goed
verdragen door sensibele dieren.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

150 g
500 g

7720
7721

30 ml

7755

Prijs
14,48 €
33,55 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
16,72 €

KATTEN » NIEREN
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URINESTENEN
Een geschikt dieet en veel, veel
drinken is van wezenlijk belang
Urinestenen kunnen bijzonder pijnlijk zijn voor katten. Zij ontstaan door een opeenhoping van mineralen en stoffen, die normaal gesproken opgelost voorkomen en met de urine worden afgevoerd. Naast het
juiste dieet zijn de verhoging van de hoeveelheid
drinken, een actieve stofwisseling en een evenwichtige gezondheid van essentieel belang.
Afhankelijk van het type kristallen of stenen – de dierenarts stelt bijzonder vaak struviet- en calciumoxalaatstenen vast – komt het er in eerste instantie op aan
om de mede verantwoordelijke mineralen in het voer
dienovereenkomstig te reduceren. Bij struvietstenen is
bovendien een gereguleerde pH-waarde van de urine
voor het oplossen van de stenen belangrijk.
Een verdere maatregel: Bied uw lieveling altijd voldoende vers drinkwater aan en geef de voorkeur aan
natvoer.
Onze tip: Om uw kat het drinken smakelijk te maken,
kunt u enkele druppels room in het drinkwater doen.
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Urinestenen
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

» CAT LOW MINERAL  «

01

01

Speciale dieetvoeding voor katten
met struviet - en calcium
oxalaatstenen

02

» LACHS-HANF-ÖL  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

DIËTETIEK

» CAT LOW PROTEIN  «

» RENA-LIQUID  «

Speciale dieetvoeding voor katten
ideaal bij uraat- en cystinestenen

Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de nierfunctie

02

» RENA-KOMPLEX  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de uitscheidingsfunctie

URINESTENEN

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03

VERZORGING

De verhoogde vochtopname is van wezenlijk belang in de diëtetische ondersteuning. Zo wordt de hoeveelheid urine verhoogd en worden de urinewegen beter gespoeld. Om herhaaldelijk optreden van urinestenen te voorkomen, dient de juiste
voeding in eerste instantie gedurende 6 maanden gevoerd te worden; de verhoogde vochtinname moet echter gehandhaafd blijven.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

03

» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw kat vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 252.

KATTEN » URINESTENEN
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BIJ STRUVIET- EN CALCIUMOXALAAT-URINESTENEN

CAT LOW MINERAL
» Voor het oplossen van struvietstenen

Speciaal dieetvoer voor katten

» Voorkomt de vorming van nieuwe stenen
(struviet en calciumoxalaat)

Het oplossen van bestaande struvietstenen wordt door
een laag, maar zeer goed verteerbaar eiwitgehalte, een
laag magnesiumgehalte en urineverzurende stoffen ondersteund. Door het speciale recept wordt het urinevolume verhoogd, zodat de urine-organen versterkt gespoeld worden en
het gevaar van herhaling van struvietstenen en calciumoxalaatstenen afneemt. CAT LOW MINERAL ondersteunt een verlaging van de pH-waarde van de urine (6,2-6,5). Bovendien
verlichten essentiële vetzuren van koudgeperste koolzaadolie
ontstekingen van de urinewegen en worden gevoelige slijmvliezen beter beschermd. De toevoeging van fermenteerbare
vezels zoals FOS helpt om belastende stikstofverbindingen in de
darm te reduceren en zo de vorming van stenen tegen te gaan.

» Verhoogt de vochtopname en het
uitscheidingseffect

OPMERKING:
CAT LOW MINERAL mag niet of alleen na overleg met een dierenarts met andere aanzurende middelen gecombineerd worden.

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-20
2200-20
2106-20
2206-20
DIEET-NATVOER

222
256

KATTEN » URINESTENEN

Prijs
1,61 E
2,12 E
8,75 E
11,84 E

NIEUW

URINESTENEN

STOFWISSELING

IMMUUNSYSTEEM

VOEDERDUUR:
5–12 weken of totdat de urinekristallen/-stenen zijn opgelost. Om de vorming van nieuwe stenen te voorkomen
dient het dieet minstens 6 maanden te
worden gevoerd. Wij raden u aan om
voor het voeren of in geval van een
verlenging van de voederduur eerst
een dierenarts te consulteren. Het kan
worden aanbevolen om het dieetvoer
ook in geval van acute nierinsufficiëntie te voeren. Zorg ervoor dat er altijd
voldoende drinkwater ter beschikking
staat.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

83015
8303
8310

20,08 E
28,08 E
62,75 E

DIEET-DROOGVOER

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

BIJ URAAT- EN CYSTINE-URINESTENEN

CAT LOW PROTEIN
 ereduceerd purinegehalte
»G
»O
 mega-3-vetzuren verlichten ontstekingen

Speciaal dieetvoer voor katten
CAT LOW PROTEIN is een zeer smakelijk dieetvoer met een laag,
maar zeer goed verteerbaar eiwitgehalte. Een overmatige vorming van urinezuur, zoals bijvoorbeeld door een stofwisselingsstoornis bij enkele katten het geval is, kan zo worden tegengegaan. Vanwege het gereduceerde totale eiwitgehalte en
de bewuste keuze van de ingrediënten is CAT LOW PROTEIN natvoer ook voor het voeren van katten met cystinestenen aan te
bevelen.
Het dieetvoer CAT LOW PROTEIN is speciaal ontwikkeld voor katten met chronische nierinsufficiëntie en kan ook bij enkele leveraandoeningen worden gebruikt. Zie pagina 216 voor meer
informatie en de instructies voor de voederduur.

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-22
2200-22
2106-22
2206-22
DIEET-NATVOER

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
1,61 E
2,12 E
8,75 E
11,84 E

NIER

LEVER

IMMUUNSYSTEEM

VOEDERDUUR:
Bij urinestenen 5–12 weken of totdat
de urinekristallen/-stenen zijn opgelost. Om een hernieuwde vorming te
voorkomen dient het dieet minstens 6
maanden te worden gevoerd.
Wij raden u aan om voor het voeren
of in geval van een verlenging van de
voederduur eerst een dierenarts te
consulteren. Zorg ervoor dat er altijd
voldoende drinkwater ter beschikking
staat.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

37015
3703
3710

20,08 E
27,95 E
62,75 E

URINESTENEN

» Minder eiwit minimaliseert de vorming
van uraat en het cystinegehalte

DIEET-DROOGVOER

KATTEN » URINESTENEN
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DE VOCHTOPNAME IS VAN WEZENLIJK BELANG

RENA-KOMPLEX

TIP

Voedingssupplement ter ondersteuning
van de uitscheidingsfunctie
Een nauwkeurig afgestemde combinatie van stoffen, die met
name de ontgiftings- en uitscheidingsfunctie ondersteunt en
het ontstaan van urinestenen verhindert. Hart en bloedsomloop worden ondersteund, de lymfedrainage gestimuleerd en
de belastende vochtophopingen in het organisme (oedemen)
afgebouwd. RENA-KOMPLEX kan perfect met al het Vet-Concept
droog- en natvoer gecombineerd worden. Het stimuleert de
uitscheiding via de nieren en een verzuring van de pH-waarde
van de urine.

Inhoud

Art.nr.

150 g
500 g

7720
7721

»  RELAX-LIQUID  «
Voor het minimaliseren van stress
belasting. Zie pagina 173

Prijs
14,48 €
33,55 €

ESSENTIËLE VETZUREN

LACHS-HANF-ÖL

Vloeibaar voedingssupplement ter
ondersteuning van de nierfunctie

Voedingssupplement ter ondersteuning van de gezondheid
van de huid en bij ontstekingen

De natuurlijke hulp voor gestresste nieren: Plantaardige ingrediënten stimuleren de ontgiftingsprocessen van het organisme en zorgen ervoor, dat schadelijke metabolieten makkelijker
uitgescheiden kunnen worden. De nierfunctie wordt duurzaam
ondersteund. RENA-LIQUID draagt bij tot de verbetering van de
levenskwaliteit bij nier- en urinewegaandoeningen en wordt
ook goed verdragen door sensibele dieren.

LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en
hoogwaardige zalmolie. Hij bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en omega
6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces in het lichaam, zorgen voor een gezonde
huid en glanzende vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld gewrichts, nieren- en urinewegaandoeningen.

Inhoud

Art.nr.

30 ml

7755

Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

URINESTENEN

RENA-LIQUID

PUUR PLANTAARDIG

Prijs

Prijs
16,72 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

20,08 €
33,55 €

KATTEN » URINESTENEN
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DIABETES
MELLITUS

Bloedsuikerspiegel niet
onder controle

Er bestaan bij katten voornamelijk twee risicofactoren voor diabetes mellitus: leeftijd en overgewicht. Als er sprake is van beide factoren, en uw
kat bovendien veel dorst heeft en vaak moet plassen, dient u een dierenarts te consulteren. Als deze
bevestigt dat de kat aan diabetes mellitus lijdt,
kunt u met een passend dieet een bijdrage leveren
aan het succes van de behandeling.
Bij diabetes mellitus is de insuline-stofwisseling gestoord: Het lichaam is niet meer in staat de
bloedsuikerspiegel voldoende te reguleren. Zeer gemakkelijk verteerbare koolhydraten zorgen ervoor
dat de bloedsuikerspiegel omhoog schiet en dienen
daarom slechts beperkt gegeten te worden. Volwaardige eiwitten zijn beter. Zij ondersteunen bovendien
het behoud van de spiermassa om te verhinderen
dat uw lieveling steeds zwakker wordt. Ook is het
van belang om overgewicht op een voorzichtige manier terug te dringen.

226
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PRODUCTOVERZICHT
Diabetes mellitus

» CAT LOW CARB  «

DIABETES
MELLITUS

Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

01

01

Speciale dieetvoeding bij diabetes
mellitus

02

» EEND  «
Soft Premium voeding van
eendenvlees

DIËTETIEK

» CAT LOW FAT  «
Speciale dieetvoeding bij overgewicht
en diabetes mellitus

02

SOFT PREMIUM
NATVOER

04

VERZORGING

» VERZORGING  «

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

04

03

Producten voor de verzorging van
uw kat vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 252.

03

» NATURAL SLIM  «
Voedingssupplement voor een
effectief gewichtsverlies

Bij diabetes mellitus is het niet alleen van belang het gedeelte licht verteerbare koolhydraten in de voeding zo beperkt mogelijk te houden, maar ook
de glycemische werking ervan. Vet-Concept maakt daarom naast hoogwaardige vleesbestanddelen vooral gebruik van gierst, een granensoort uit het
Oosten met een lage glycemische index.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

KATTEN » DIABETES MELLITUS
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ZEKERHEID IN DE BLOEDSUIKERSPIEGEL

CAT LOW CARB
» Veiligheid voor de bloedsuikerspiegel
»H
 oog vleesgehalte
» Beste acceptatie

Speciale dieetvoeding voor het regelen van de
glucosetoevoer – diabetes mellitus
Katten met diabetes mellitus zijn bijzonder veeleisend in hun
dieet. Een evenwichtige, eiwitrijke en koolhydraat-gecontroleerde voeding kan het bereiken van de optimale lichaamsconditie ondersteunen en bijdragen aan de regulering van de
glucosevoorziening. CAT LOW CARB voldoet aan deze eis door
geselecteerde hoogwaardige bestanddelen uit vlees en het gebruik van gerst. De gebruikelijke stijging van de bloedsuikerspiegel na een maaltijd kan hierdoor worden vertraagd en er
kan een stabilisatie van de diabetespatiënt worden bereikt. CAT
LOW CARB heeft een verhoogd gehalte aan taurine, essentiële
vetzuren en celbeschermende antioxidanten.
Het voeren van op diabetes afgestemd voer moet worden aangepast aan het tijdstip van de insulinetoediening en de desbetreffende voedingstoestand. Voor zover geen extra insulinetoevoer nodig is, zijn meerdere porties over de dag verdeeld aan
te bevelen.

i
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Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

KATTEN » DIABETES MELLITUS

STOFWISSELING

MAAG & DARM

HUID & VACHT

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
In eerste instantie tot 6 maanden. Bij
diabetes mellitus normaal gesproken
levenslang. Wij raden u aan om voor
het voeren of in geval van een verlenging van de voederduur eerst een dierenarts te consulteren. Zorg ervoor dat
er altijd voldoende drinkwater ter beschikking staat.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

84015
8403
8410

20,08 €
27,95 €
62,75 €

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

DIËTETIEK
DIABETES
MELLITUS

MET DE AANBEVELING
VAN UW DIERENARTS

Diabetes mellitus
Dieetmaatregelen en adequate insulinetherapie spelen een
sleutelrol in de succesvolle behandeling van diabetes. Bij de
kat wordt bijzonder vaak diabetes type II gediagnosticeerd. Het
is niet alleen belangrijk om snel verteerbare koolhydraten in
het dieet te beperken, maar ook om de schommelingen van de
bloedsuikerspiegel onder controle te krijgen. Een vaak voorkomende obesitas moet langzaam worden verminderd.
Dat lukt meestal succesvol met een verhoogd eiwitgehalte in
de voeding. Dit zorgt voor een uitstekende acceptatie en stimuleert het organisme om meer energie te verbruiken bij het
verteren van de eiwitrijke kost. Bij een gematigd aandeel aan
voedingsvetten kan op deze manier ook het lichaamsgewicht
omzichtig worden gereduceerd en de spiermassa behouden
blijven. Diëtetische vezels, FOS en MOS zijn hierbij bijzonder
belangrijk en zorgen voor een evenwichtig darmmilieu.

SOORTEN DIABETES
Type 1: Het bloedsuikerregulerende hormoon insuline wordt
niet in voldoende mate geproduceerd.
Type 2: De werking van de insuline is onvoldoende om de
verhoogde bloedsuikerspiegel na een maaltijd te
verlagen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.
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MET EEN HOOG VLEESGEHALTE

CAT LOW FAT
» Succesvol naar het ideale gewicht
»H
 oge verzadiging
» Beste acceptatie

Speciale dieetvoeding voor katten met
overgewicht en diabetes mellitus
Vet-Concept LOW FAT diëten voldoen aan de wens van hoogste smakelijkheid en verzadigdheid. Wetenschappelijke
en klinische studies tonen aan: Een verhoogd eiwitgehalte is niet enkel bevorderlijk voor de acceptatie, maar versnelt
de afbouw van lichaamsvet en verhoogt het verzadigingseffect van het dieet. L-carnitine stimuleert in het kader van
het gewichtsreducerende dieet LOW FAT de energieproductie uit vetzuren en draagt zodoende bij tot een verbeterde lichaamssamenstelling ten gunste van de spiermassa. Diëtetische vezels zorgen voor een verhoogde verzadiging en
verbeteren de gezondheid van de darm en de lichaamsgeur.
CAT LOW FAT kan ook worden aanbevolen voor katten met een
darmaandoening die door ruwe celstof veroorzaakt is. Vanwege
het gereduceerde vetgehalte is de dieetvoeding bovendien geschikt in geval van storingen van het vetmetabolisme.

i

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het
dier, alleen gevoerd worden na een medische diagnose van uw
dierenarts. Voor een directe verzending van het Vet-Concept dieetvoer
naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-21
2200-21
2106-21
2206-21
DIEET-NATVOER

230
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Prijs
1,61 E
2,11 E
8,75 E
11,78 E

GEWICHTSCONTROLE

MAAG & DARM

HUID & VACHT

BOTTEN & GEWRICHTEN

IMMUUNSYSTEEM
VOEDERDUUR:
In eerste instantie tot 6 maanden. Bij diabetes mellitus normaal gesproken levenslang. Wij raden u aan om voor het
voeren of in geval van een verlenging van
de voederduur van meer dan 6 maanden
eerst een dierenarts te consulteren.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

86015
8603
8610

20,08 E
27,95 E
62,75 E

DIEET-DROOGVOER

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

i

TIP

Groente & Granen
GEMÜSE-AUSLESE, WORTELPELLETS en
TARWEZEMELEN. Vanaf pagina 242.

DIABETES
MELLITUS

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 238.

UITSLUITEND EENDENVLEES

MET GINSENG VOOR EEN ACTIEVE STOFWISSELING

EEND

NATURAL SLIM

Soft Premium voer

Voedingssupplement voor een effectief gewichtsverlies

Uitsluitend eend en witlof. Ideaal om met gezonde groenten of granen te mengen, maar natuurlijk ook puur te genieten. Een delicatesse die ook goed wordt
verdragen door sensibele katten en bij diabetes mellitus.

Slanke katten leven beter – en langer. NATURAL SLIM helpt bij overgewicht met een
speciale mix van geselecteerde voedingsstoffen: Hoogwaardig gevogelte zorgt voor
eiwit en een lekkere smaak; natuurlijke vezels hebben een verzadigende werking
en ondersteunen de darmflora. Speciale extracten van schelpdieren binden overtollig voedingsvet. Nog een pluspunt: L-carnitine stimuleert de spiergroei en ondersteunt de afbouw van lichaamsvet. Ook ideaal bij diabetes mellitus.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g

2100-7
2200-7
2400-7

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-7
2206-7
2406-7

Prijs
8,08 €
10,44 €
13,87 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Inhoud

Art.nr.

400 g
1200 g

7705
7706

Prijs
15,59 €
41,42 €

KATTEN » DIABETES MELLITUS
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BOTTEN EN

GEWRICHTEN
Vier poten in balans
Het bewegingsapparaat van een kat wordt
iedere dag op de proef gesteld: Sprongen,
sprints en stunts zijn hun favoriete disciplines.
Daarom hebben botten en gewrichten bijzondere bescherming nodig. En dat niet alleen
in geval van acute blessures die bijvoorbeeld
door sprongen vanaf een grotere hoogte veroorzaakt kunnen worden.
Ook als de bewegingen moeiteloos lijken te
gaan, is het de moeite waard om botten en gewrichten preventief te ondersteunen. Want juist
op leeftijd kan er sprake zijn van pijn, die u niet
aan uw kat merkt.
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KATTEN » BOTTEN & GEWRICHTEN

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PRODUCTOVERZICHT
Botten & Gewrichten
Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in het
bijgevoegde productoverzicht.

01

01

Zeer goed verteerbaar premium voer
met gereduceerd vetgehalte

02

» ZALM  «
Soft Premium voeding met veel
verse zalm uit de Noord-Atlantische
Oceaan

PREMIUM
DROOGVOER

» CAT SENIOR  «

02

Zeer goed verteerbare premium
voeding voor oudere katten

BOTTEN &
GEWRICHTEN

» CAT CARE SENSITIVE  «

SOFT PREMIUM
NATVOER

» CAT MAXI  «
Zeer goed verteerbare premium
voeding met een extra grote brok

04

VERZORGING

VOEDINGS
SUPPLEMENTEN

03
» VERZORGING  «
Producten voor de verzorging van
uw kat vindt u in het hoofdstuk
»Verzorging« vanaf pagina 252.

04

03

» AGILITY  «
Voedingssupplement ter versteviging
van het bewegingsapparaat

» LACHS-HANF-ÖL  «
Voedingssupplement ter onder
steuning van de gezondheid van
de huid en bij ontstekingen

» MULTI-MINERAL  «
Vet-Concept heeft speciale recepten ontwikkeld, die zowel de voedingsstoffen behoeftes van elke leefsituatie in acht nemen, als ook
gewrichtsbeschermende bestanddelen bevatten, zoals bijvoorbeeld
extracten van de Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Voedingssupplement met alle
essentiële vitamines en sporen
elementen

KATTEN » BOTTEN & GEWRICHTEN
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»V
 etarm: vermindert overgewicht en
ontziet botten en gewrichten
» Hoogwaardige eiwitten van zalm en
konijn
» Essentiële vetzuren ter ondersteuning
van de gezondheid van de gewrichten
MAAG & DARM

LEVER

GEWICHTSCONTROLE

URINESTEENCONTROLE

IMMUUNSYSTEEM

LICHT EN GEMAKKELIJK TE VERTEREN

CAT CARE SENSITIVE
Premium voer voor katten met een verlaagd vetgehalte
CAT CARE SENSITIVE is een niet belastend dieet met een verhoogd eiwitgehalte van konijnenvlees
en zalm. Het gereduceerde vetgehalte ontziet lever, gal en pancreas. Onze speciale kruidenmix,
glutenvrije rijst en maïs stimuleren de spijsvertering en het welzijn. Dankzij de toegevoegde FOS
(fructo-oligosacchariden) van cichoreiwortel worden belastende metabolieten op een omzichtige manier afgevoerd. Belangrijk bij vetarm voedsel: Een hoog gehalte aan linolzuur, natuurlijke
mineralen en vitaminen!
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Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

35015
3503
3510

16,72 €
25,83 €
59,67 €

KATTEN»BOTTEN & GEWRICHTEN

BOTTEN &
GEWRICHTEN

EIWIT- EN MINERAALCONTROLE

MAAG & DARM

IMMUUNSYSTEEM

BOTTEN & GEWRICHTEN

URINESTEENCONTROLE

MET ZALM EN NIEUW-ZEELANDSE GROENLIPMOSSEL

CAT SENIOR
Bijzonder goed verteerbaar premium voer voor oudere katten
Met toenemende leeftijd worden de eisen aan het voer steeds hoger. Een gematigd eiwitgehalte
uit gevogelte, lam en zalm ontziet de lever en nieren en stimuleert gelijktijdig de spijsvertering.
Met rijst en maïs voor de grootst mogelijke tolerantie. Essentiële vetzuren versterken het immuunsysteem, beschermen het hart en verlichten ontstekingen. Aangezien oudere katten vaak
aan artrose lijden, worden de gewrichten door een plus aan Nieuw-Zeelandse groenlipmossel
ondersteund. CAT SENIOR induceert een optimale pH-waarde (6,2-6,5) van de urine en werd bewust ontwikkeld met een kleinere brok. Met speciale bescherming tegen haarballen.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

32015
3203
3210

16,72 €
25,70 €
59,67 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

KATTEN » BOTTEN & GEWRICHTEN
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MET EXTRA GROTE BROK

CAT MAXI
Zeer goed verteerbare premium
voeding voor volwassen katten
CAT MAXI is speciaal ontwikkeld voor katten die hun voedsel
te snel en in zijn geheel naar binnen schrokken – ideaal voor
grote poezen. De extra grote brok ondersteunt het kauwen – en
daarmee ook de tandverzorging. Belaste gewrichten en spieren worden met zeewier en een hoog gehalte aan essentiële vet- en aminozuren ondersteund. Met voedzaam gevogelte- en konijnenvlees, glutenvrije rijst en maïs. Onze beproefde
kruidenmix ondersteunt de stofwisseling en spijsvertering. Met
speciale bescherming tegen haarballen. CAT MAXI bevordert een
optimale pH-waarde (6,2–6,5) van de urine.

MET VERSE ZALM EN SPIRULINA-ALGEN

ZALM

Inhoud

Art.nr.

Prijs

1,5 kg
3 kg
10 kg

31015
3103
3110

16,72 €
25,70 €
59,67 €

MET SPIRULINA

Soft Premium voer
Voor veeleisende katten – met veel verse zalm uit de Noord-Atlantische Oceaan, sappig rundvlees, volkoren pasta en natuurlijke gezonde spirulina-algen. Zalm is rijk aan gezonde vetten,
met name aan omega 3-vetzuren. Zij verlichten ontstekingen en ondersteunen de gevoelige
gewrichten. Spirulina wordt zeer gewaardeerd vanwege het hoge gehalte aan vitamine B12 en
cholesterolverlagende eigenschappen.

i

NOG MEER SMAKELIJK
NATVOER VINDT U VANAF
PAGINA 238.

GOEDKOPER PER 6 STUKS
Per blik vanaf 1,35 E
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Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g

2100-4
2200-4
2400-4

KATTEN»BOTTEN & GEWRICHTEN

Prijs
1,50 €
1,90 €
2,46 €

Inhoud

Art.nr.

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-4
2206-4
2406-4

Prijs
8,08 €
10,49 €
13,87 €

TIP

Groente & Granen
GEMÜSE-AUSLESE, WORTELPELLETS en
TARWEZEMELEN. Vanaf pagina 242.

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

RIJK AAN OMEGA-3-VETZUREN

LACHS-HANF-ÖL
Voedingssupplement ter ondersteuning van
de gezondheid van de huid en bij ontstekingen

Inhoud

Art.nr.

250 ml
500 ml

7060
7061

BOTTEN &
GEWRICHTEN

LACHS-HANF-ÖL is een puur natuurlijk product van omzichtig koudgeperste hennepzaden en hoogwaardige zalmolie. Hij
bevat bijzonder veel essentiële vetzuren, vooral omega 3- en
omega 6-vetzuren. Deze beïnvloeden het ontstekingsproces
in het lichaam, zorgen voor een gezonde huid en glanzende
vacht. LACHS-HANF-ÖL is bovendien geschikt bij alle ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld gewrichts, nieren- en urinewegaandoeningen.

Prijs
20,08 €
33,55 €

VOOR BANDEN, PEZEN EN BINDWEEFSEL

AGILITY

BIJ EEN VERHOOGDE BEHOEFTE

MULTI-MINERAL

MET TAURINE

Voedingssupplement met alle essentiële
vitamines en sporenelementen

Voedingssupplement ter ondersteuning van het gehele bewegingsapparaat

Essentiële vitaminen en voedingsstoffen in biologisch hoogwaardige vorm vormen de basis van een natuurgetrouwe voeding. Onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling, glanzende
vacht, voor fitness en welzijn. MULTI-MINERAL bevat alle belangrijke vitaminen en sporenelementen – bij verhoogde behoefte een ideale aanvulling op blik- of droogvoer. Bijzonder
aanbevelenswaardig bij zelf bereide voeding en met granen
gemengd voer.

Inhoud

Art.nr.

120 g

7062

Met plantaardige ingrediënten voor meer plezier aan beweging: kiezelaarde, smeerwortel, heermoes en duivelsklauw vormen een probate combinatie bij klachten van het bewegingsapparaat.
AGILITY wordt goed geaccepteerd door katten en is ook geschikt voor dieren met allergieën. Voor
optimale resultaten dient het preparaat gedurende een langere periode dagelijks toegediend te
worden. Een verpakking AGILITY is voor één kat voldoende voor wel zes maanden.

Inhoud

Art.nr.

70 g

7050

Prijs

Prijs
44,79 €

12,23 €

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

KATTEN»BOTTEN & GEWRICHTEN
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SOFT PREMIUM

VOEDING

GOEDKOPER
PER 6 STUKS

Uitstekende producten
op basis van vers vlees
Het vleesgehalte ligt afhankelijk van het soort tussen 65 en
76%. Daarnaast worden uitsluitend verse groenten, zilvervliesrijst, aardappelen en pasta van levensmiddelenkwaliteit
verwerkt.
Het gebruikte vleesgehalte wordt getest volgens de criteria
van de levensmiddelenkwaliteit en door het Veterinair Bureau
goedgekeurd. Natuurlijk wordt er ook bij deze premium producten geen gebruik gemaakt van conserveringsmiddelen, loken smaakstoffen alsmede geurstoffen.
Vet-Concept natvoer voor katten is een volwaardig compleet
voer in diverse heerlijke smaken, waarmee u uw viervoeter op
de best mogelijke manier kunt verwennen.

VOERAANBEVELING PER DAG

TIP

Voor al ons soft premium voer raden wij aan om de volgende hoeveelheden
te voeren. Bij de in gram aangegeven hoeveelheden gaat het om gemiddelde waarden, afhankelijk van de leeftijd, het ras en de activiteit van de kat.
2 kg
3 kg
4 kg
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100 - 150 g
120 - 180 g
150 - 200 g

KATTEN » NATVOER

5 kg
6 kg
7 kg

180 - 250 g
200 - 300 g
225 - 310 g

8 kg
9 kg
10 kg

260 - 330 g
290 - 360 g
320 - 380 g

Wij raden u aan om de voeding van bijzondere
vleessoorten zoals rendier of kangoeroe uit te stellen om in geval van een voedingsmiddelenallergie
nog alternatieven te hebben.
Meer hierover vindt u in het hoofdstuk »Huid &
Allergie« vanaf pagina 184.

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

STEVIG RUNDVLEES MET HART EN LEVER

BIJZONDER KRUIDIG EN VETARM

GEVOGELTE MET VOLKOREN RIJST

HART & LEVER

LAM

GEVOGELTE

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Het hoge aandeel aan rundvlees en hart biedt hoogwaardig
eiwit uit de spieren en taurine dat van levensbelang is. Verse lever bevat bovendien waardevolle vitaminen, mineralen en
goed verteerbare voedingsstoffen. Voor de beste smaak! Met
volkoren rijst.

Van vers lamsvlees, volkoren rijst en taurine. Lamsvlees is bijzonder kruidig en heeft bovendien een laag vetgehalte. Dit
natvoer wordt aanbevolen voor sensibele en kieskeurige katten.

Gevogelte wordt veelal aanbevolen voor katten met een gevoelige maag, omdat het goed verteerbaar, bijzonder delicaat en
lekker is. Het gevogeltevet is bovendien rijk aan linolzuur, een
waardevol, essentieel vetzuur.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-1
2200-1
2400-1
2106-1
2206-1
2406-1

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-2
2200-2
2400-2
2106-2
2206-2
2406-2

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-3
2200-3
2400-3
2106-3
2206-3
2406-3

Prijs

Per blik
vanaf
1,35 E

1,50 €
1,89 €
2,46 €
8,08 €
10,44 €
13,87 €

Per blik
vanaf
1,35 E

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €
8,08 €
10,44 €
13,87 €

Per blik
vanaf
1,35 E

NATVOER

1,50 €
1,90 €
2,46 €
8,08 €
10,49 €
13,87 €

Prijs

RIJK AAN OMEGA-3-VETZUREN

KALKOENVLEES EN ZILVERVLIESRIJST

VAN MALS KONIJNENVLEES EN AARDAPPELEN

ZALM

KALKOEN

KONIJN

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Voor veeleisende katten. Met veel verse zalm uit de Noord-Atlantische Oceaan, sappig rundvlees, volkoren pasta en natuurlijk gezonde spirulina-algen. Spirulina wordt zeer gewaardeerd
vanwege het hoge gehalte aan vitamine B12 en cholesterolver-

Kalkoenvlees heeft een milde smaak en een gematigd vetgehalte. Het in kalkoenvlees aanwezige linolzuur – een essentieel
vetzuur – is bijzonder goed voor huid, vacht en immuunsysteem. Met zilvervliesrijst en taurine een complete en licht verteerbare voeding.

Passend bij het premium voer CAT ALLERGY staat een bijzonder
goed verteerbaar natvoer met vers konijnenvlees ter beschikking. In combinatie met de inheemse aardappel is dit soort
voer bijzonder geschikt voor katten met een voedselallergie en
bij uitsluitingsdiëten.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-5
2200-5
2400-5
2106-5
2206-5
2406-5

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-11
2200-11
2400-11
2106-11
2206-11
2406-11

lagende eigenschappen.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-4
2200-4
2400-4
2106-4
2206-4
2406-4

Prijs
1,50 €
1,90 €
2,46 €
8,08 €
10,49 €
13,87 €

Per blik
vanaf
1,35 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €
8,08 €
10,44 €
13,87 €

Per blik
vanaf
1,35 E

Prijs
1,55 €
1,95 €
2,57 €
8,42 €
10,78 €
14,55 €

Per blik
vanaf
1,41 E

KATTEN » NATVOER
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UITSLUITEND EENDENVLEES

KANGOEROEVLEES EN PASTINAAK

EEND

KANGOEROE

RENDIER

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Uitsluitend eend en witlof. Ideaal om met gezonde groenten of
granen te mengen, maar natuurlijk ook puur te genieten. Een
delicatesse die ook goed wordt verdragen door sensibele katten
en bij diabetes mellitus.

Kangoeroevlees – het exclusieve voer voor voedingsgevoelige katten. Kangoeroevlees heeft een hoge voedingswaarde en een fijne
wildsmaak. Voor dit Soft Premium voer wordt bewust slechts één
soort vlees en de goed verteerbare wortelgroente pastinaak verwerkt – voor de grootst mogelijke verdraagbaarheid. Uitermate
geschikt bij een voedselintolerantie en voor een eliminatiedieet.

Rendiervlees en inheemse aardappelen. Het alternatief met
ook maar één, en wel heel bijzonder soort vlees. Uitermate
geschikt voor voedingsgevoelige katten, bij allergieën en voor
uitsluitingsdiëten.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-7
2200-7
2400-7
2106-7
2206-7
2406-7

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-10
2200-10
2400-10
2106-10
2206-10
2406-10

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-9
2200-9
2400-9
2106-9
2206-9
2406-9

Prijs
1,50 €
1,89 €
2,46 €
8,08 €
10,44 €
13,87 €

Per blik
vanaf
1,35 E

HAZENVLEES EN ZOETE AARDAPPELEN

240
256

HET BIJZONDERE VLEESSOORT

Prijs
1,55 €
1,96 €
2,57 €
8,42 €
10,83 €
14,55 €

Per blik
vanaf
1,41 E

1,55 €
1,96 €
2,57 €
8,42 €
10,83 €
14,55 €

Per blik
vanaf
1,41 E

GEITENVLEES EN PASTINAAK

HAAS

GEIT

Soft Premium voer

Soft Premium voer

Hazenvlees is bijzonder zacht en behoort tot de wildvlees soorten.
In combinatie met zoete aardappelen is de nieuwe Soft Premium
voeding uitermate geschikt voor katten met een voedselintolerantie. In combinatie met hennepolie en inuline zorgt ook dit soort
voor een verhoogd aandeel aan essentiële vetzuren in de voeding
en ondersteunt als het ware de darmgezondheid.

Geitenvlees wordt sinds de oudheid in vele culturen gewaardeerd als een delicatesse die rijk is aan essentiële voedingsstoffen. In onze streken wordt geitenvlees zelden gebruikt en
is daarom een waardevol alternatief bij voedselintoleranties.
Het nieuwe Soft Premium voer GEIT bevat bovendien de goed
verdraagbare wortelgroente pastinaak, hennepolie en inuline.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-14
2200-14
2400-14
2106-14
2206-14
2406-14

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-15
2200-15
2400-15
2106-15
2206-15
2406-15

KATTEN » NATVOER

Prijs

Prijs
1,72 €
2,12 €
2,73 €
9,45 €
11,80 €
15,50 €

Per blik
vanaf
1,58 E

TIP
Katten die voornamelijk met natvoer worden
gevoed, hebben eerder last van tandplak en
een slechte adem.

Prijs
1,72 €
2,12 €
2,73 €
9,45 €
11,80 €
15,50 €

»  DENTA-KOMPLEX  «
Voedingssupplement voor de
gezondheid van het gebit en
de mondhygiëne.
Per blik
vanaf
1,58 E

Zie pagina 173

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

NATVOER
GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

KATTEN » NATVOER
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GROENTEN
EN GRANEN

Natuurlijk gezond bijvoer
Ook katten hebben op zijn tijd zin in lekker bijvoer met
groente of granen.
Met name bij diverse aandoeningen en als ze ouder
worden is het van voordeel, als het vleesgehalte in het
kattenvoer niet meer al te hoog is. In dergelijke gevallen raden wij u aan om de hoeveelheid voer van het Soft
Premium voer tot maximaal 30% te vervangen door onze
groenten & granen.
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KATTEN » GROENTE & GRANEN

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

i

250 g GEMÜSE-AUSLESE
wordt gemaakt van
3 kg verse groente.

PUUR NATUURLIJK VOER – IDEAAL VOOR DIEREN MET ALLERGIEËN

GROENTE
& GRANEN

GEMÜSE-AUSLESE
Bijvoer bij blikvoer of vers vlees
Smakelijke natuurlijke voeding – oorspronkelijke groenten en fruit, onbehandeld en omzichtig aan
de lucht gedroogd. Pastinaak, pompoen, appel, rozenbottelschillen, courgette en broccoli – ideaal
in geval van voedselintolerantie of gewoon als afwisseling. Onze GEMÜSE-AUSLESE zijn afkomstig
van regionale teelt en dankzij een overvloed aan vitale stoffen uitstekend geschikt als aanvullend
voer op blikvoer of zelfbereide kost. Een gezonde aanvulling – slechts 5 g per dag is voldoende.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

250 g

57025

6,45 €

KATTEN» GROENTE & GRANEN
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RUSTPAUZE VOOR MAAG EN DARM

HET ALTERNATIEF VOOR VOEDSELINTOLERANTIE

ZILVERVLIESRIJST

GIERST

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

Voorgekookte ZILVERVLIESRIJST is goed verteerbaar en bijzonder geschikt voor katten met een gevoelig maag-darmkanaal
als bijvoer bij blikvoer of vers vlees. Rijst is glutenvrij, wordt
goed geaccepteerd en goed verdragen. Snelle bereiding zonder te koken.

Gierst is het oudste graansoort ter wereld en kenmerkt zich door
een bijzonder hoog gehalte aan vitale stoffen zoals kiezelzuur
en ijzer, is zeer smakelijk en bovendien glutenvrij. Voorgekookt
is het niet alleen beter verteerbaar, maar ook nog eens makkelijk te bereiden. GIERST is daarom uitstekend geschikt als bijvoer bij blikvoer of zelfbereid voer, met name voor katten met
een voedselintolerantie voor andere soorten granen.

GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 6,68 E

244
256

Inhoud

Art.nr.

1,2 kg
7,5 kg

4212
4275

Prijs
7,29 E
38,04 E

Inhoud

Art.nr.

2 x 1,2 kg 4225

Prijs
13,36 E

GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 3,87 E

Inhoud

Art.nr.

500 g

5505

Prijs
4,39 E

Inhoud

Art.nr.

2 x 500 g 5512

Prijs
7,74 E

GOEDE PRODUCTEN NOG BETER VERDRAGEN

VOOR EEN MOOIE VACHT EN EEN GEZONDE DARM

AARDAPPELVLOKKEN

WORTELPELLETS

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

Bijvoer bij blikvoer of vers vlees

Vers bereide AARDAPPELVLOKKEN bieden een hoge spijsverteringszekerheid en zijn uitstekend geschikt voor voedingsgevoelige katten bij blikvoer of zelf bereide kost. Aardappelen zijn
bovendien rijk aan vitamine B en kalium, goed voor zenuwen,
hart en spieren. AARDAPPELVLOKKEN – snelle bereiding zonder
te koken.

WORTELPELLETS zijn natuurlijk en gezond bijvoer. Dankzij het
hoge gehalte aan vitale stoffen en voedingsvezels zijn wortelpellets geschikt voor dieetvoeding bij overgewicht, diabetes mellitus en maag- en darmaandoeningen. De werkzame
stoffen in wortelen verbeteren de huid, vacht en pigmentatie
en stimuleren de darmgezondheid, stofwisseling en bloedvorming.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

500 g

5605

500 g
2,5 kg

5405
5425

KATTEN» GROENTE & GRANEN

Prijs
5,58 E

Prijs
5,52 E
22,34 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

KRACHTBRON VOOR CELLEN EN AFWEER

TARWEKIEMEN
Diëtetisch bijvoer
TARWEKIEMEN zijn een bron van natuurlijke vitaminen, sporenelementen zoals mangaan, magnesium en zink, het aminozuur lysine en waardevolle vetten. Vitamine E heeft een beschermende functie in het lichaam, stabiliseert celstructuren
en ondersteunt de afweer. Verse tarwekiemen zijn zeer rijk aan
enzymen en stimuleren de celvernieuwing. Dat betekent energie, meer uithoudingsvermogen en een verbeterde resistentie.
GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 8,70 E

Inhoud

Art.nr.

1,2 kg

5312

Prijs
9,54 W

Inhoud

Art.nr.

2 x 1,2 kg 5325

Prijs
17,40 E

VOOR EEN GEREGELDE DARMACTIVITEIT

GROENTE
& GRANEN

TARWEZEMELEN
Diëtetisch bijvoer
Gemaakt van de nagenoeg meelvrije randlagen van de tarwekorrel, de aleuronlaag en de kiemplant. Ze behoren tot de
niet-zetmeelhoudende koolhydraten en bevatten naast vitaminen, mineralen en aminozuren bijna 50% gezonde, verzadigende ballaststoffen. Vanwege hun zwellend vermogen en het
hoge gehalte aan vezels zijn TARWEZEMELEN ideaal voor dieren
met overgewicht, diabetes mellitus, en voor het reguleren van
de darmactiviteit.
GOEDKOPER PER 2 STUKS
Per verpakking vanaf 7,02 E

Inhoud

Art.nr.

1,2 kg

5212

Prijs
7,74 E

Inhoud

Art.nr.

2 x 1,2 kg 5225

Prijs
14,03 E

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

KATTEN » GROENTE & GRANEN
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SNACKS

& traktaties voor katten
Met gezonde Vet-Concept traktaties kunt u uw kleine lieveling zonder spijt verwennen. Traktaties met een plus aan goed verteerbare hoogwaardige eiwitten en
gezonde vitaminen ronden ons voedingsprogramma voor katten en katers af, zodat ook zij beloond kunnen worden. Want bij een goede gezondheid hoort ook de
vreugde over een lekkere traktatie af en toe.
Houd u zich wel aan onze voeraanbeveling, want u kunt ook te veel van het goede
geven. In principe geldt: bovenop het normale rantsoen, bij katten met overgewicht
het normale rantsoen een beetje reduceren.
Bij zieke dieren dient u voor het voeren beslist één van onze vakkundige adviseurs of
nog beter, een dierenarts te consulteren. Zo vindt u vast en zeker ook de juiste traktatie voor uw lieveling.

Houd er in het belang van uw huisdier alstublieft rekening mee, dat snacks geen
vervanging zijn voor volwaardig voer en alleen als kleine beloning of plezier voor uw
kat bedoeld zijn.

Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier, alleen
gevoerd worden na een medische diagnose van uw dierenarts. Voor een directe
verzending van het Vet-Concept dieetvoer naar de diereigenaar zelf hebben wij
daarom een schriftelijke aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.
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i

Kaas en maïs, in kleine hapklare beloningen en liefdevol gemaakt, laten kattenharten sneller kloppen. Een kleine beloning
zonder gluten, die uw lieveling bekoort.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6186

Samenstelling:
maïs griesmeel, maïsmeel, parmezaan, eieren

TRAKTATIES

VALLENDE
STERRETJES

Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 12,4 %, ruw vet 6,2 %,
ruwe as 3,7 %, ruwe celstof 1,3 %

Prijs
5,50 E

KAASKNABBELS
De kleine beloning voor grote daden. Gebakken met pikante Gouda is dit een echte
favoriet van katten.

Samenstelling:
tarwe, maïs griesmeel, gouda kaas,
eieren
Analytische bestanddelen:
ruw eiwit 18,0 %, ruw vet 14,2 %,
ruwe as 2,3 %, ruwe celstof 0,5 %

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6190

Prijs
5,50 E

KAT » TRAKTATIES
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LEKKERE

HAPJES
Goed verteerbare en zachte hapjes met een vleesgehalte van ten minste 95%. De beste kwaliteit en
ideaal voor voedingsgevoelige katten.

i

Ideaal bij allergieën. Om voedingsalternatieven te behouden,
dient paardenvlees uitsluitend op medisch advies en in overleg met de behandelende arts als voer gebruikt te worden.

NIEUW

Vooral de viervoeters met allergieën zijn wat hun
dieet betreft vaak afhankelijk van zelden gebruikte
of exotische vleessoorten.
Vet-Concept vleeshapjes bieden hier een buitengewoon en gezond alternatief. Met een hoog eiwitgehalte, fijne kruiden, lijnzaad en extracten van de
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.

LEKKERE HAPJES

NIEUW
NIEUW

EENDENVLEESHAPJES
Ca. 2 tot 4 cm lange zachte strips van met zorg
geroosterd eendenvlees

Inhoud

Art.nr.

50 g

6320

STRUISVOGELVLEESHAPJES

Prijs
6,18 E

NIEUW

Zachte, ca. 2 tot 4 cm lange strips van voorzichtig geroosterd struisvogelvlees

Inhoud

Art.nr.

50 g

6376

Prijs
6,18 E

GEVOGELTEHAPJES
Ca. 2 tot 4 cm lange zachte strips van met zorg
geroosterd gevogeltevlees

247 A

Inhoud

Art.nr.

50 g

6370

KATTEN » LEKKERE HAPJES

Prijs
6,21 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

PAARDENVLEESHAPJES
Ca. 2 tot 4 cm lange zachte strips van met zorg
geroosterd paardenvlees

Inhoud

Art.nr.

50 g

6056

Prijs
6,21 E

NIEUW
NIEUW

RUNDVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 tot 4 cm lange zachte strips van
met zorg geroosterd rundvlees

Art.nr.

50 g

6304

Prijs
6,18 E

LEKKERE HAPJES

Inhoud

KALFSVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 tot 4 cm lange strips van zorgvuldig gegrild kalfsvlees

Inhoud

Art.nr.

50 g

6382

Prijs
6,18 E

HERTENVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 tot 4 cm lange strips van voorzichtig geroosterd hertenvlees

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6389

Prijs
6,21 E

KATTEN » LEKKERE HAPJES
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VLEESSNOEPJES
Bijzondere maar ook regionale vleessoorten, met
zorg gedroogd en in kleine handige blokjes gesneden. Het perfecte snoepje voor tussendoor.

NIEUW

Het bewust achterwege laten van meer ingrediënten en het uitsluitende gebruik van telkens slechts
één soort vlees maken er ook voor zeer voedingsgevoelige dieren een gezonde beloning van. De
pure vleessnack is verkrijgbaar in verschillende
soorten, zodat afwisseling gegarandeerd is en ook
speciale voorliefdes voor voer niet te kort komen.

VLEESSNACKS

STRUISVOGELVLEESSNACKS
Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6374
6373
6375

Prijs
5,05 E
9,99 E
32,44 E
NIEUW

BUFFELVLEESSNACKS
Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6400
6401
6402

EENDENVLEESSNACKS

247 C

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6321
6322
6323

KATTEN » VLEESSNACKS

NIEUW

Prijs
5,04 E
9,99 E
32,44 E

NIEUW

STRUISVOGEL SNOEPJES
PAARDENVLEESSNACKS

Prijs

Inhoud
Inhoud

5,04 E
9,99 E
32,43 E

100 g
g
100
250
250 g
g
1.000
1.000 g
g

Art.nr.
Art.nr.
6374
6057
6373
6055
6375
6058

Prijs
Prijs
4,50 E
E
5,04
8,90
9,99 E
E
28,90
32,43 E
E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

NIEUW

RUNDVLEESSNACKS

NIEUW

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6305
6306
6307

Prijs
5,04 E
9,99 E
32,43 E

KANGOEROEVLEESSNACKS
Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6430
6431
6432

NIEUW

Prijs
5,04 E
9,99 E
32,43 E

NIEUW

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6124
6125
6122

Prijs
5,07 E
10,04 E
32,59 E

VLEESSNACKS

LAMSVLEESSNACKS

HERTENVLEESSNACKS

i

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1.000 g

6387
6372
6388

Prijs
5,05 E
9,99 E
32,44 E

Ideaal bij allergieën. Om voedingsalternatieven te behouden,
dient paardenvlees uitsluitend op medisch advies en in overleg met de behandelende arts als voer gebruikt te worden.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.
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RUNDERSNACKS
Kleine, gezonde beloningen van omzichtig gedroogd vlees van runderlongen.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6396

Prijs
5,05 E

KNABBELSTERRETJES
Krokant gebakken sterretjes van vers gevogeltevlees, zalm, spelt- en maïsmeel, yoghurt en
gist. De sterretjes zijn klein en daarom ook bij
uitstek geschikt voor de kleintjes.

Inhoud

Art.nr.

150 g

6192

Prijs
5,52 E

GEVOGELTEHAPJES
Zachte, ca. 2 - 4 cm lange strips van omzichtig
geroosterd gevogeltevlees. Bijzonder gezonde
en eiwitrijke snack. Verrijkt met fijne kruiden,
lijnzaad en extracten van de Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6370

Prijs
6,21 E

Exclusieve artikelen!

PAARDENVLEESSNACKS
Puur paardenvlees. Bijzonder omzichtig gedroogd en in kleine handige blokjes gesneden.
Ideaal tijdens het trainen of als beloning tussendoor. Geschikt voor alle rassen van klein tot
groot.

Inhoud

Art.nr.

100 g
250 g
1000 g

6057
6055
6058

Prijs
5,04 E
9,99 E
32,43 E

ZALMSNACKS
Een gezonde beloning voor tussendoor. Gemaakt van verse zalm, vitaalstofrijke gist en
gezonde wei. Goed verteerbaar en ook geschikt voor gevoelige katten. Ca. 140 stuks.
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Inhoud

Art.nr.

50 g

6130

Prijs
4,76 E
ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

ISLAND STICKS
Hapklare stukjes van Alaska koolvisfilet. Krokant gebakken. Een lekker en gezond tussendoortje voor alle katten die van vis houden.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6034

Prijs

TRAKTATIES

6,18 E

ANSJOVIS
Omzichtig gedroogde, ca. 4 - 8 cm lange ansjovis. Een gezonde snack voor tussendoor.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6446

Prijs
5,50 E

LUCHTGEDROOGDE VISJES
Voorzichtig gedroogde sprotten, die ca. 10 11 cm lang en tamelijk zacht zijn. Uitermate
geschikt als tussendoortje. Door de essentiële vetzuren worden immuunsysteem en gewrichtsfunctie optimaal ondersteund.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6044

Prijs
6,61 E

BAARSFILETS
Onbehandelde, voorzichtig gedroogde baarsfilets. Een gezonde, krokante snack, rijk aan
waardevolle vet- en aminozuren. Zelfs voor zeer
veeleisende katten een waar kauwgenot.

Inhoud

Art.nr.

80 g

6364

Prijs
5,55 E

ZALMSTERRETJES
Ca. 200 gebakken sterretjes van 50 % zalmfilet
met spelt, haver en rode biet. Rode bieten stimuleren dankzij de vezels de darmgezondheid. Een
vetarme snack voor tussendoor.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

100 g

6365

Prijs
5,50 E

KAT » TRAKTATIES
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KALFSVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 - 4 cm lange strips van omzichtig
geroosterd kalfsvlees. Een bijzonder gezonde
en eiwitrijke snack. Verrijkt met fijne kruiden,
lijnzaad en extracten van de Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel. Ideaal ter ondersteuning van
de gewrichtsfunctie en de algehele conditie.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6382

Prijs
6,18 E

KAASSNACKS
Een lekkere snack voor tussendoor gemaakt
van kaas, wei en gist. Bijzonder lekker en gezond. Bevat veel natuurlijke vitaminen, sporenelementen en aminozuren. Ca. 140 stuks.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6131

Prijs
4,76 E

CAT'S ECHTE
CAT'S ECHTE wordt van lekkere gist met veel
natuurlijke vitaminen, sporenelementen en
aminozuren gemaakt. Met aardappelzetmeel
in tabletvorm gemaakt. CAT'S ECHTE is een
uitstekende groei- en compensatiefactor bij
voedingstekorten.

Inhoud

Art.nr.

100 stuks
250 stuks

6126
6127

Prijs
7,29 E
11,10 E

KATTENKRUIDSNACKS
Een speciale beloning van echt kattenkruid
met gist dat rijk is aan essentiële stoffen en
wei. Lekker en bijzonder gezond met natuurlijke vitaminen, sporenelementen en aminozuren. Ca. 140 stuks.
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Inhoud

Art.nr.

50 g

6132

KAT » TRAKTATIES

Prijs
4,76 E

ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

KNABBELS FOREL

KNABBELS WILD

Kleine krokant gebakken hartjes met vers gevangen forel, waardevolle spelt en voedzame
gist. Uitermate geschikt als beloning voor alle
katten die van vis houden.

De kleine hartjes zijn gemaakt van lekker
wildvlees, waardevol spelt en vitamine B-rijke
gist en zijn uitermate geschikt als beloning of
tussendoortje.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6384

200 g

6386

4,90 E

Prijs
5,50 E

TRAKTATIES

Prijs

ANSJOVISHARTJES
Kleine gebakken hartjes van ansjovis en rijst.
Knapperig en gezond, bevat tal van essentiële vetzuren en gezond eiwit. Goed verteerbaar
en uitstekend geschikt als snack.

Inhoud

Art.nr.

200 g

6385

Prijs
5,50 E

HERTENVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 - 4 cm lange strips van omzichtig
geroosterd hertenvlees. Een bijzonder gezonde
en eiwitrijke snack. Verrijkt met fijne kruiden,
lijnzaad en extracten van de Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel. Ideaal ter ondersteuning van
de gewrichtsfunctie en de algehele conditie.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6389

Prijs
6,21 E

Exclusieve artikelen!

PAARDENVLEESHAPJES
Zachte, ca. 2 - 4 cm lange strips van voorzichtig
geroosterd paardenvlees.
Een bijzonder gezond en eiwitrijk snoepje als
beloning, verrijkt met kruiden, lijnzaad en extracten van de Nieuw-Zeelandse groenlipmossel.

AFBEELDINGEN NIET OP SCHAAL. NATUURLIJKE AFWIJKINGEN IN VORM EN KLEUR ZIJN MOGELIJK.

Inhoud

Art.nr.

50 g

6056

Prijs
6,21 E
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VERZORGING
die goed doet en beschermt!
Gezond met huid en haar – daarvoor staat onze Vet-Concept
verzorgingslijn. Wat onze voeding van binnenuit doet, wordt
van buiten ondersteund door onze verzorgingsproducten.
De huid van een viervoeter moet in de loop van zijn leven
veel doorstaan: Er bestaat een risico op parasieten, ontstekingen en allergische reacties. Ook ogen, oren, tanden en poten hebben veel te lijden en bijzondere verzorging nodig. Bijzonder beproefd op het gebied van verzorging zijn natuurlijke
stoffen – bijvoorbeeld plantaardige oliën, kruidenextracten,
zouten uit de Dode Zee en mineralen. Deze beschermen niet
alleen, maar zijn bovendien ook bijzonder omzichtig en bevatten geen schadelijke stoffen. Daarom hebben kwaliteit en
reinheid van de grondstoffen de hoogste prioriteit: Voor
onze verzorgingsproducten gebruiken we uitsluitend
plantaardige bestanddelen in DAB-kwaliteit* en laten we belastende chemische stoffen en conserveringsmiddelen bewust links liggen – zelfs op het
gebied van de parasietenbescherming.
*DAB = Deutsches Arzneimittelbuch (Duits farmacopee)

Alle recepten zijn dermatologisch getest
en garanderen een gezonde algehele
bescherming voor uw lieveling.
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OHRENLOTION

MINERALSALBE

Verzorgingsproducten voor de oorschelp en uitwendige gehoorgang

Verzorgingsproducten bij eczeem, insectenbeten
en huidonreinheden

Reinigt en verzorgt de uitwendige gehoorgang en de oorschelp.
Verwijdert snel en omzichtig oorsmeer en is in het bijzonder bij
neiging tot ontstekingen en mijtbesmetting van de oren aan te
bevelen. Want – alleen een gezond oor hoort ook het zachtste
muisje piepen.

Ook katten lijden vanwege milieu-invloeden onder eczeem,
huidirritaties en schimmels. Onze MINERALSALBE beschermt en
verzorgt de bijzonder gevoelige huiddelen. In acute gevallen
meerdere keren per dag op de desbetreffende plekken aanbrengen.

Inhoud

Art.nr.

Inhoud

Art.nr.

30 ml
50 ml

8206
8204

75 ml

8209

Prijs
9,99 E
13,63 E

Prijs
13,02 E

OGENTROOST EN TOVERHAZELAAR VERLICHTEN

HAVERSTRO VERZORGT DUURZAAM

AUGENPFLEGE

SHAMPOO-KONZENTRAT

Verzorgingsproducten voor rondom de ogen

Verzorgingsproducten voor huid en vacht

Voor een zachte reiniging en verzorging van de ogen en ooghoeken. Indien niet anders voorgeschreven, enkele AUGENPFLEGE op
een schoon wattenschijfje doen. Hiermee van buiten naar binnen
het gebied rondom de ogen afvegen. Gebruik voor ieder oog een
nieuw wattenschijfje om de overdracht van bacteriën te voorkomen. Uitermate geschikt voor de verlichting van oogirritaties, ontstekingen en oogafscheiding.

Soms is het niet te vermijden: In geval van parasieten en een
zware vervuiling van de vacht, die de kat niet meer zelf kan verzorgen, is het milde SHAMPOO-KONZENTRAT een echte aanrader.
De huid wordt langdurig met hoogwaardige en terugvettende
natuurlijke oliën verzorgd. Vlooienpoep wordt vernietigd, huid
en vacht worden op de best mogelijke natuurlijke manier verzorgd. Bijzonder zuinig in gebruik dankzij de hoge concentratie.

Inhoud

Art.nr.

Prijs

Inhoud

Art.nr.

20 ml

8205

9,99 E

200 ml

8208

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

VERZORGING

GROENE KLEI BESCHERMT EN KALMEERT

PUUR PLANTAARDIG EN BESCHERMEND

Prijs
10,04 E

KATTEN » VERZORGING
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ZOUTEN UIT DE DODE ZEE

HAUT- & FELL-MINERALSPRAY
Verzorgingsproducten bij jeuk en een doffe vacht
Vooral bij jeuk, roos en huidmijt zorgt HAUT- & FELL-MINERALSPRAY voor een snelle verlichting. De bijzondere werking van
het zout uit de Dode Zee is hoofdzakelijk gebaseerd op de complexe samenstelling van de oorspronkelijke minerale zouten. De
epidermis kan weer voldoende vocht binden, blijft elastisch en
behoudt zijn weerstand. HAUT- & FELL-MINERALSPRAY verzorgt
de belaste huid op een effectieve manier en de vacht krijgt een
nieuwe glans.
Inhoud

Art.nr.

300 ml

8202

Prijs
15,03 E

Voor tandvlees en tanden
DENTA-KOMPLEX
(zie pagina 173)
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ONS GRATIS VOEDINGSADVIES: 08 00 / 66 55 220

VERZORGING
GEDETAILLEERDE INFORMATIE EN INSTRUCTIES OMTRENT DE VEILIGHEID EN DE VAKKUNDIGE OMGANG VINDT U IN HET MEEGELEVERDE PRODUCTOVERZICHT.
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VET-CONCEPT

HOEVEELHEID

ARTIKELNR.

BESCHRIJVING

PRIJS IN EURO

BESTELFORMULIER
Alstublieft in blokletters invullen!

Klantennr. (indien beschikbaar)

Naam, voornaam

Straat/nr.

Postcode/woonplaats

Land

Telefoon (overdag)
De voor de transactie benodigde gegevens worden elektronisch opgeslagen en in
het kader van de verzending aan gelieerde bedrijven doorgegeven. Alle persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.
Help ons alstublieft door de volgende vragen te beantwoorden.
Zo kunnen wij u optimaal adviseren en samen het beste voor uw dier doen.

Welk(e) dier(en) hebt u? (hond, kat, naam van het dier, ras)

Leeftijd, gewicht, ziekten

TOTAAL:

EENMALIGE MACHTIGING
Hierbij geeft u akkoord om het totaalbedrag automatisch
af te laten schrijven van uw bankrekening.

Rekeninghouder

GRATIS
BESTELHOTLINE

Naam van de bank

08 00 / 66 55 220

IBAN

08 00 / 66 55 230

Hoe hebt u van ons gehoord? Wij danken u hartelijk.
Datum

Wie is uw behandelende dierenarts (praktijk)? Belangrijk voor geneesmiddelen vragen.

256
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Handtekening

Controleer alstublieft de bovenstaande gegevens met betrekking tot uw machtiging zorgvuldig.

VET-CONCEPT GMBH & CO. KG · Dieselstraße 4 · DE 54343 Föhren · E-mail: info@vet-concept.nl · Web: www.vet-concept.nl

VET-CONCEPT

DIËTETISCH ADVIES
Het speciale dieetvoer van Vet-Concept mag, in het belang van het dier, alleen gevoerd
worden na een medische diagnose van uw dierenarts. Voor een directe verzending van
het Vet-Concept dieetvoer naar de diereigenaar zelf hebben wij daarom een schriftelijke
aanbeveling van de behandelende dierenarts nodig.

Diagnose

RADEN WIJ DE PATIËNT HET VOLGENDE DIËTETISCH
VOER AAN
Alstublieft in blokletters invullen

KAT

Naam van het dier

Leeftijd

Geslacht

HOND

LOW PROTEIN
BESTELFORMULIEREN

GEGEVENS EIGENAAR

OP BASIS VAN DE MEDISCH
GESTAAFDE DIAGNOSE/AANDOENING

LOW FAT
Ras

Gewicht in kg

LOW MINERAL
SANA PAARD

Naam, voornaam van de eigenaar

SANA STRUISVOGEL
Straat, huisnummer

SANA BUFFEL
Landcode, postcode, woonplaats

PRAKTIJKGEGEVENS

De voor de transactie benodigde gegevens worden elektronisch opgeslagen en in het
kader van de verzending aan gelieerde bedrijven doorgegeven.
Alle persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Samenwerkingspartner nr.

LOW CARB
L-PROTECT

ANDER AANBEVOLEN VOER

Adres / stempel van de praktijk
VET-CONCEPT GMBH & CO. KG · Dieselstraße 4 · DE 54343 Föhren · E-mail: info@vet-concept.nl · Web: www.vet-concept.nl

Gelieve te faxen naar:
(+31) 0485 33 55 66

VET-CONCEPT » VOEDINGSADVIES
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Vet-Concept GmbH & Co. KG

Bestellen

Dieselstraße 4, DE 54343 Föhren

Informeer bij uw dierenartsenpraktijk naar het juiste voedingsadvies, het

Telefoon: +49 (0) 65 02 / 99 65-0

complete assortiment en de actuele prijzen. Bel voor gratis voedingsadvies

Telefax: +49 (0) 65 02 / 99 65-29

0800  / 66 55 220. Vet-Concept staat u graag te woord in het Nederlands,

E-mail: info@vet-concept.de

Duits en Engels.

Deze catalogus is een uitgave van Vet-Concept GmbH & Co. KG

U kunt de producten van Vet-Concept verkrijgen via uw dierenarts

(Vet-Concept).

of via internet:

VET-CONCEPT

Vormgeving & realisatie: Werbeagentur zweipunktnull GmbH · Jean-Monnet-Straße 5 · DE 54343 Föhren · www.zweipunktnull.de Fotografie titelblad, kauwartikelen, food-foto's
hoofdproducten en Vet-Concept-medewerkers: Rainer Langer Photografie · Ohmstraße 5-7 · DE 54295 Trier · www.rainerlanger.de; Overige foto's: istockphoto.com, fotolia.com,
shutterstock.com

COLOFON
COLOFON &
& DISCLAIMER
DISCLAIMER

Via de webshop van uw eigen dierenartsenpraktijk.
De website (www.vet-concept.nl), catalogus en alle onderdelen daarvan

Via www.vet-concept.nl.

zijn eigendom van Vet-Concept. Het is niet toegestaan om het geheel of
gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder

Bestel uw Vet-Concept-producten via de Nederlandse dierenarts (geen

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vet-Concept.

verzendkosten bij ophalen bij de dierenarts).
Bestellingen via www.vet-concept.nl en Vetpet-Shop

De getoonde informatie wordt door Vet-Concept met constante zorg en

(www.nl.vetpet-shop.eu) worden gratis thuisbezorgd bij bestellingen

aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die

boven E 65,00.

wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Vet-Concept behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Copyright
Het kopiëren, ook gedeeltelijk, is uitsluitend met schriftelijke toestemming

De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in E en inclusief BTW.

van Vet-Concept GmbH & Co. KG en dienovereenkomstige bronvermelding
toegestaan. Dit geldt ook voor de invoer in elektronische databases

Afwijkingen in prijzen, tekst en afbeeldingen zijn voorbehouden en

en reproductie op CD-rom. Alle productafbeeldingen soortgelijk.

hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Productafbeeldingen niet op schaal.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER ALLE PRODUCTEN VINDT U IN HET BIJGEVOEGDE PRODUCTOVERZICHT.

VET-CONCEPT » COLOFON & DISCLAIMER
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Het is zo eenvoudig: Fotografeer de code
met de QR-code reader en kom direct op
www.vet-concept.nl*

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4 · 54343 Föhren/Duitsland
info@vet-concept.nl · www.vet-concept.nl

*Bij toegang tot het internet via uw mobiele
telefoon kunnen kosten in rekening worden
gebracht, die afhankelijk zijn van uw aanbieder
en het gekozen tarief.

» VOEDINGSADVIES EN PRODUCTBESCHRIJVING  «

08 00/66 55 220

VET-CONCEPT  

Stand: 06/2016 | MC 12009

Voor meer informatie kunt u uw dierenarts raadplegen of
via één van de volgende gratis servicenummers contact
opnemen met Vet-Concept:

NEDERLANDS

VOEDINGS-

ADVIES

en productbeschrijving

