
Hoge kwaliteit vlees, vis, 
gevogelte of lam is het nr. 1 
ingrediënt in onze droog 
voeding

3 3 3 3 3 3 3

Smaken Kip Kip Zalm Kip of Lam Kip Kip Kip

Formules voor honden met 
speciale behoeften Groei Gezondheid onderhouden Gevoelige huid Gevoelige spijsvertering Energieke levensstijl

Gewichtsbeheer,
gesteriliseerde/ 

gecastreerde honden
Gezonde veroudering

Formules voor honden in 
elke levensfase Puppy Adult Puppy, Adult,  

Adult 7+ Puppy, Adult Adult 7+, Adult 9+

Formules voor alle 
ras groottes

Small & Mini, Medium, 
Large Athletic,  
Large Robust

Small & Mini, Medium, 
Large Athletic,  
Large Robust

Small & Mini, Medium, 
Medium/Large 7+,  

Small & Mini,  
Medium,  

Large Athletic,  
Large Robust

All sizes All sizes Small & Mini, 
Medium en Large

Formules voor 
gewichtscontrole 3

Graanvrije formules Samengesteld 
zonder tarwegluten*

Gezondheidsondersteuning 
geleverd door 
voedingstoffen

Helpt de natuurlijke 
afweer van de puppy 

te versterken

Ondersteunt specifieke 
behoeften en helpt je 
hond in topconditie te 

houden

Ondersteunt een gezonde 
huid en glanzende vacht. 

Helpt mogelijke huid-
reacties geassocieerd met 
voedselovergevoeligheid 

te verminderen

Vergemakkelijkt het 
spijsverteringsproces 

en bevordert een 
uitstekende kwaliteit 

van de ontlasting

Vergroot het 
uithoudingsvermogen en 

ondersteunt een snel 
spierherstel en de 
gezondheid van de 

gewrichten

Helpt gewichtsverlies 
en gewichtsbehoud 

te ondersteunen

Alternatieve 
energiebron voor ouder 
wordende hersenen die 
helpt om je hond alert 
en speels te houden

Verpakkingsgrootte 800g, 3kg, 12kg 3kg, 14kg 3kg, 12kg, 14kg 2,5kg, 3kg, 7kg, 
12kg, 14kg

14kg 3kg, 14kg 700g, 3kg, 7kg

Toegevoegde ingrediënten 
die de gezondheid helpen 
te ondersteunen

Colostrum

Stukken kip van hoge 
kwaliteit verrijkt met 

Vit. D, Calcium en
EPA/DHA van vis

Speciale combinatie van 
voedingstoffen gericht op de 
huid, zoals eiwitbronnen uit 

aminozuren, essentiële 
vetzuren, vitaminen B en zink

Met ei om het 
spijsverteringsproces te 
verlichten en bentoniet 

(een natuurlijke klei) om 
de kwaliteit van de 

ontlasting te bevorderen

Bevat 30% meer eiwitten 
en 20% meer vetten** 
en bevat ook omega-3 
ontstekingsremmende 

vetzuren

Hoge eiwit- en complexe 
koolhydraatgehalte en 

40% minder vet**

Unieke mix van 
voedingsstoffen, inclusief 

middellange keten 
vetzuren (MCTs) uit 

botanische oliën

*Bevat mogelijk sporen van tarwegluten
** Vs. Adult Medium OPTIBALANCE

Large Robust
Large Athletic, 




