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1.

Puppy & Junior

1.2 Poedermelk voor pups
• De beste vervanging voor de melk van de teef
• Volledige voeding voor hondenpups
• Als aanvullende voeding voor pups tijdens de zoogperiode
• Met colostrum
Bevat zuiver melkeiwit van hoge biologische waarde. Geselecteerde vetten en oliën zorgen voor de
toevoer van onverzadigde vetzuren die van levensbelang zijn. Het hoge gehalte aan vitaminen en
sporenelementen rond het uitgebalanceerde aanbod voedingsstoffen in de welpenmilch af.
Verpakkingsgroottes: 10 kg • 2 kg
Samenstelling: Melk en zuivelproducten (o.a. 0,10% rundercolostrum, gedroogd, rijk aan
immunoglobulinen), oliën en vetten, graan, mineralen.Inhoudstoffen: Eiwit 25,20%, vetgehalte
18,00%, ruwe vezels 0,30%, ruwe as 7,50%, calcium 1,10%, fosfor 0,70%, natrium 0,40%.
Toevoegingmiddelen per kg: Voedingsfysiologische toevoegingmiddelen: vitamine A 40.000
I.E., vitamine D3 2.000 I.E., vitamine E 75 mg, koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12 mg, zink
(als zinksulfaat, monohydraat) 100 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, mono-hydraat) 20 mg,
kobalt (als kobalt-(II)-sulfaat, heptahydraat) 0,60 mg, seleen (als natriumsele-niet) 0,12 mg, ijzer (als
ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 40 mg, jodium (als calciumjodaat) 2 mg.
Voedingshandleiding: Meradog welpenmilchin heet water (55°C) intensief en zonder klonten
oplossen door te roeren (garde). Mengverhouding op volumebasis: 1 deel (kopje, maatbeker,
enz.) melkpoeder plus 1,5 delen water. Mengverhouding op gewichtsbasis: Per 10 g melkpoeder 32 ml water (voorbeeld: 100 g melkpoeder plus 320 ml water geeft ca. 400 ml bereide melk).
Melk laten afkoelen en voeren op lichaamstemperatuur.
Voedingsaanbeveling: per kg lichaamsgewicht dagelijks: tot 4 weken: 230 ml bereide melk / tot 8
weken: 180 ml bereide melkDe aanbevolen hoeveelheden zijn richtwaarden die afhankelijk van de
ontwikkeling en volledige voedingsopname van de pup moeten worden aangepast. De dagelijkse
hoeveelheid wordt in de eerste weken verdeeld in 8-10 porties, later afnemend tot 4 voedingen per
dag. Aansluitend bevelen wij Meradog junior 1 of Meradog pure junior aan. De junior
droogvoeding wordt aan het begin van de puppyvoeding vochtig gemaakt met warm water,
fijngemaakt en gevoerd als brij.

1.2 Tarwevrij: puppy gevogelte
Volledige voeding voor opgroeiende honden van kleine en middelgrote rassen tot het einde van de
groeiperiode Volledige voeding voor opgroeiende honden van grote rassen tot 6 maanden oud
Voor drachtige en zogende honden

Optimaal afgestemd op de vereiste voedingstoffen in de groeifase.
Natuurlijke omega 3- en omega-6- vetzuren (uit zalmolie,
zonnebloemolie en lijnzaad) en zinkchelaat voor huid en vacht.
Optimale bescherming van de gewrichten door glucosamine en
chondroïtinesulfaat (opbouwstoffen voor botten en gewrichten).
Receptuur zonder tarwe.
Analytische bestanddelen: Eiwit 29,00 %, Vetgehalte 16,00 %, Ruwe
vezel 2,00 %, Ruwe as
6,50 %, Calcium 1,15 %, Fosfor 0,90 %, Natrium 0,35 %.
Additieven per kg: Voedingsphysiologische additieven: Vitamine A
15000 IE, Vitamine D3
1500 IE, Vitamine E 300 mg, Vitamine C (als ascorbylmonofosfaat)
200 mg, beta-carotine
10 mg, Koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, Zink (als
zinksulfaat, monohydraat)
80 mg, Zink (als zink-glycinchelaat, hydraat) 80 mg, IJzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat)
200 mg, Mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 25 mg, Jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2,25 mg, Seleen (als natriumseleniet) 0,15 mg. Technologische additieve:
Antioxidatiemiddelen.
Samenstelling: Meel van gevogeltevlees (30 %, kip), maïs, rijst, gerst, dierlijk vet, dierlijk
eiwit (gehydroliseerd), lijnzaad (2 %), droge raapsnippers (ontsuikerd), biergerst (gedroogd),
eipoeder (1 %), zalmolie (0,7 %), zonnebloemolie (0,4 %), natuurchloride, chicorei
inuline (0,2 %), kaliumchloride, gistextract (gedroogd, = 0,05 % beta-glucane), glucosamine
(0,02 %), chondroïtinesulfaat (0,01 %).

1.3 tarwevrij : Junior Gevogelte vanaf 6 maand
Volledige voeding voor opgroeiende honden van grote rassen vanaf 6 maanden oud tot het einde
van de groeiperiode
Optimaal afgestemd op de vereiste voedingstoffen in de
groeifase.
Natuurlijke omega 3- en omega-6-vetzuren (uit zalmolie,
zonnebloemolie en lijnzaad) en zinkchelaat voor huid en vacht.
Optimale bescherming van de gewrichten door glucosamine en
chondroïtinesulfaat (opbouwstoffen voor botten en
gewrichten)
Volledige voeding voor groeiende honden van grote rassen
vanaf de 6de maand tot het
einde van de groeiperiode.
Analytische bestanddelen: Eiwit 24,00 %, Vetgehalte 12,00
%, Ruwe vezel 2,50 %, Ruwe as
6,5 %, Calcium 1,15 %, Fosfor 0,90 %, Natrium 0,35 %.
Additieven per kg: Voedingsphysiologische additieven:
Vitamine A 15000 IE, Vitamine D3
1500 IE, Vitamine E 300 mg, Vitamine C (als
ascorbylmonofosfaat) 200 mg, beta-carotine
10 mg, Koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,50 mg, Zink (als zinksulfaat, monohydraat)
80 mg, Zink (als zink-glycinchelaat, hydraat) 80 mg, IJzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat)
200 mg, Mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 25 mg, Jodium (als calciumjodaat,

watervrij) 2,25 mg, Seleen (als natriumseleniet) 0,15 mg.
Technologische additieve: Antioxidatiemiddelen.
Samenstelling: Maïs, meel van gevogeltevlees (22 %, kip), rijst, gerst, dierlijk vet, droge
raapsnippers (ontsuikerd), dierlijk eiwit (gehydroliseerd), lijnzaad (2 %), maïsglutenpoeder,
biergist (gedroogd-, eipoeder (1 %), zalmolie (0,40 %), natriumchloride, zonnebloemolie
(0,3 %), chicorei inuline (0,2 %), kaliumchloride, gistextract (gedroogd, = 0,05 % beta-glucane),
glucosamine (0,02 %), chondroïtinesulfaat (0,01%).

1.4 Pure Sensitive Junior
Junior kalkoen & rijst
Volledige voeding voor opgroeiende honden
In "pure sensitive" concentreren wij de belangrijkste bestanddelen. Dat
minimaliseert het risico van allergische reacties en voedingsintoleranties.
Analytische componenten: Eiwit 26%, vetgehalte 12%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 6,8%, calcium 1,2%, fosfor 0,9%, natrium 0,35%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten:
Vitamine A 15.000IE, vitamine D3 1.600IE, vitamine E 400mg, vitamine C
300mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat,
monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als
calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 0,4mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rijst (49,5%), kalkoenproteïne (27,5%, gedroogd), gevogeltevet, leverhydrolysaat,
biergist (gedroogd), rijstproteïne, lijnzaad, gedroogde bietenpulp, lignocellulose, rundercolostrum
(0,5%, ontvet), zalmolie, natriumchloride, zonnebloemolie, monocalciumfosfaat, gistcelwanden (rijk
aan mannan-oligosacchariden en ß-glucanen), kaliumchloride, algenmeel (rijk aan DHA), glucosamine
uit dierlijk weefsel (0,02%), chondroïtinesulfaat (0,01%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.

Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,45 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Koel en droog opslaan.

1.5 Mera Junior 1
Complete voeding voor opgroeiende honden van vrij kleine en middelgrote rassen tot het einde
van de groei, complete voeding voor opgroeiende honden van grote rassen en voor grotere rassen
tot en met de 5e maand.

In essential verenigen wij onze familierecepten van de jarenlange en
succesvolle klassiekers voor het welzijn van uw familiehond.
Analytische componenten: eiwit 29%, vetgehalte 16%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 6,5%, calcium 1,15%, fosfor 0,9%, natrium 0,35%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000 IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 200 mg, vitamine C 100 mg,
koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, zink (als
zinksulfaat, monohydraat) 100 mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat
(vast)) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg,
mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als
calciumjodaat, watervrij) 2,0 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35
mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Gevogelte-eiwit (35%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst, maïs, vet van
gevogelte, lijnzaad, lignocellulose, droge bietenpulp, eipoeder, zalmolie (0,7%), biergist (gedroogd),
zonnebloemolie (0,5%), natriumchloride, cichorei-inuline (0,2%), gistcelwanden (=0,05% bètaglucanen), kaliumchloride, glucosamine uit dierlijk weefsel (0,02%), chondroïtinesulfaat (0,01%).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 16,35 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

1.6 Mera Junior 2
Complete voeding voor opgroeiende honden van grote rassen (eindgewicht > 40 kg) vanaf 6
maanden tot het einde van de groei
In essential verenigen wij onze familierecepten van de jarenlange en
succesvolle klassiekers voor het welzijn van uw familiehond.
Analytische componenten: eiwit 24%, vetgehalte 12%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 6,5%, calcium 1,15%, fosfor 0,82%, natrium 0,35%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000 IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 200 mg, vitamine C 100 mg,
koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, zink (als
zinksulfaat, monohydraat) 100 mg, zink (als glycine-zinkchelaathydraat (vast)) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg,
mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als
calciumjodaat, watervrij) 2,0 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35
mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.

Samenstelling: Gevogelte-eiwit (28%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst, maïs, gerst, vet van
gevogelte, lijnzaad, droge bietenpulp, lignocellulose, eipoeder, biergist (gedroogd), zalmolie (0,4%),
zonnebloemolie (0,25%), natriumchloride, cichorei-inuline (0,2%), gistcelwanden (=0,05% bètaglucanen), calciumcarbonaat, kaliumchloride, glucosamine uit dierlijk weefsel (0,02%),
chondroïtinesulfaat (0,01%).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,35 MJ/kg. De aanbevolen
gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en
activiteit van de hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

2.

Mera Nature’s effect

2.1 Wild zwijn
Wild zwijn met rode biet, pastinaak en aardappel

Volledige voeding voor volwassen honden.
Wij weten alles van de kracht van de natuur. Daarom combineren wij in
NATURE'S EFFECT een hoog aandeel smakelijk vers vlees van wilde zwijnen met
natuurlijke superfoods.
De voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Samenstelling: Wildzwijn vlees (40%, vers), aardappelvlokken (29%),
wildzwijn eiwitten (8%, gedroogd), pastinaakstukjes (6%, gedroogd), aardappel
eiwitten, gevogelte eiwitten (gehydrolyseerd), gevogeltevet, mono
calciumfosfaat, calciumcarbonaat, lignocellulose, rode biet (0,5%),
natriumchloride, peterselie, selderijblad, lavasblad, anijs, rozemarijn,
koriander, zalmolie (0,15%), zonnebloemolie (0,1%).
Analytische componenten: Eiwit 23%, vetgehalte 12%, ruwe celstof 3%, ruwe as 8,5%, calcium
1,2%, fosfor 0,95%, natrium 0,4%.Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Toevoegingsmiddelen per kg:

Voeding fysiologische ingrediënten: Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 250mg,
vitamine C 150mg, vitamine B1 12mg, vitamine B2 (als riboflavine) 14mg, vitamine B6
(pyridoxinihydrochloridum) 9mg, vitamine B12 180mcg, koper (als koper-II-sulfaat, pent hydraat)
12,5mg, zink (als zinksulfaat, mono hydraat) 120mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, mono hydraat) 150mg,
mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, mono hydraat) 25mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,3mg.
Technologische toevoegingsmiddelen:
Antioxidant.

2.2 Wild zwijn natvoer
Wildzwijn met rode biet, pastinaak en aardappel

Complete voeding voor volgroeide honden
Samenstelling: Wildzwijn (60% bestaand uit wildzwijnvlees, wildzijnlong,
wildzwijnhart en wildzwijnlever), 28,9% vleesnat, 4% aardappel, 4% pastinaak,
2% rode biet, droog, 1% mineralen, 0,1% zonnebloemolie
Analytische bestanddelen: Proteïne 10,3%, vetgehalte 6%, ruwe celstof 0,4%,
ruwe as 1,8%, vocht 79%
Voedingsfysiologische toevoegingsmiddelen per kg: Vitamine D3 200IE.,
vitamine E 25mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 15mg, mangaan (als
mangaan-ll-sulfaat monohydraat) 3mg, jodium (als calciumjodide) 0,5mg

Zonder kleur- en conserveringsmiddelen

2.3 Wild zwijn snacks
Snack Crunchy Nuggets wild zwijn

De soortspecifieke en lekkere snacks met superfoods voor tussendoor.
Aanvullend voermiddel voor volgroeide honden.
Samenstelling: Aardappelvlokken (55%), vlees van wild zwijn (40%), pastinaak
(4%), rode-bietenpoeder (0,11%), natriumchloride
Analytische componenten: Proteïne 32%, vetgehalte 4%, ruwe celstof 1%,
ruwe as 5%
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van
hoeveelheid hoofdvoer naar behoefte.
Aanwijzing: De in de verpakking zittende vochtabsorbeerder (klein zakje) dient ter bescherming van
de productkwaliteit en is niet geschikt voor consumptie

2.4 Wild zwijn MINI
Wild zwijn met rode biet, pastinaak en aardappel.
Volledige voeding voor volwassen kleine honden.
Samenstelling: Wildzwijn vlees (40%, vers), aardappelvlokken (29%),
wildzwijn eiwitten (8%, gedroogd), pastinaakstukjes (6%, gedroogd),
aardappel eiwitten, gevogelte eiwitten (gehydrolyseerd), gevogeltevet,
mono calciumfosfaat, calciumcarbonaat, lignocellulose, rode biet (0,5%),
natriumchloride, peterselie, selderijblad, lavasblad, anijs, rozemarijn,
koriander, zalmolie (0,15%), zonnebloemolie (0,1%).
Analytische componenten:

eiwit 23%, vetgehalte 12%, ruwe celstof 3%, ruwe as 8,5%, calcium 1,2%,
fosfor 0,95%, natrium 0,4%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voeding fysiologische ingrediënten:
Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 250mg, vitamine C 150mg, vitamine B1 12mg,
vitamine B2 (als riboflavine) 14mg, vitamine B6 (pyridoxinihydrochloridum) 9mg, vitamine B12
180mcg, koper (als koper-II-sulfaat, pent hydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat, mono hydraat)
120mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, mono hydraat) 150mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, mono
hydraat) 25mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 0,3mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.

2.5 Rund
Rund met appel, wortel en aardappel

Volledige voeding voor volwassen honden
Toevoegingsmiddelen per kg: Voeding fysiologische ingrediënten:
Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 250mg, vitamine C
150mg, vitamine B1 12mg, vitamine B2 (als riboflavine) 14mg, vitamine B6
(pyridoxinihydrochloridum) 9mg, vitamine B12 180mcg, koper (als koper-IIsulfaat, pent hydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat, mono hydraat) 120mg,
ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, mono hydraat) 150mg, mangaan (als mangaan(II)-sulfaat, mono hydraat) 25mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,3mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rundvlees (40%, vers), aardappelvlokken (25%), runder
kaantjes (11,5%, gedroogd), wortelstukjes (6%, gedroogd), appeldroesem
(4%, gedroogd), gevogelte eiwitten (gehydrolyseerd), aardappel eiwitten, mono calciumfosfaat,
gevogeltevet, calciumcarbonaat, natriumchloride, peterselie, selderijblad, lavasblad, anijs,
rozemarijn, koriander, zalmolie (0,15%), zonnebloemolie (0,1%).

2.6 Rund natvoer
Rund met appel, wortel en aardappel

Complete voeding voor volgroeide honden
Samenstelling: Rund (60% bestaand uit runderlong, runderpens, runderhart,
runderlever en rundvlees), 28,9% vleesnat, 4% aardappel, 3% wortel, 3%
appel, 1% mineralen, 0,1% zonnebloemolie
Analytische bestanddelen: Proteïne 9,5%, vetgehalte 6,1%, ruwe celstof
0,4%, ruwe as 1,8%, vocht 79%
Voedingsfysiologische toevoegingsmiddelen per kg: Vitamine D3
200IE., vitamine E 25mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 15mg, mangaan
(als mangaan-ll-sulfaat monohydraat) 3mg, jodium (als calciumjodide) 0,5mg"

Zonder kleur- en conserveringsmiddelen

2.7 Rund snacks
Snack Crunchy Nuggets rund
De soortspecifieke en lekkere snacks met superfoods voor tussendoor.
Aanvullend voermiddel voor volgroeide honden
Samenstelling: Aardappelvlokken (50%), rundsvlees (40%),
wortelgranulaat (5%), appeldroesem (4,5%, gedroogd), natriumchloride
Analytische componenten: Proteïne 27%, vetgehalte 9%, ruwe celstof
2%, ruwe as 5%
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer.
Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar behoefte.
Niet geschikt als enig voermiddel.

2.8 Rund MINI
Rund met appel, wortel en aardappel

Volledige voeding voor volwassen kleine honden
Samenstelling: Rundvlees (40%, vers), aardappelvlokken (25%),
runder kaantjes (11,5%, gedroogd), wortelstukjes (6%, gedroogd),
appeldroesem (4%, gedroogd), gevogelte eiwitten (gehydrolyseerd),
aardappel eiwitten, mono calciumfosfaat, gevogeltevet,
calciumcarbonaat, natriumchloride, peterselie, selderijblad, lavasblad,
anijs, rozemarijn, koriander, zalmolie (0,15%), zonnebloemolie (0,1%).
Analytische componenten: eiwit 25%, vetgehalte 15%, ruwe
celstof 3,0%, ruwe as 8%, calcium 1,2%, fosfor 0,95%, natrium 0,4%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voeding fysiologische ingrediënten:
Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 250mg,
vitamine C 150mg, vitamine B1 12mg, vitamine B2 (als riboflavine)

14mg, vitamine B6 (pyridoxinihydrochloridum) 9mg, vitamine B12 180mcg, koper (als koper-IIsulfaat, pent hydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat, mono hydraat) 120mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat,
mono hydraat) 150mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, mono hydraat) 25mg, jodium (als
calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 0,3mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.

2.9 Eend
Eend met rozemarijn, wortel en aardappel

Volledige voeding voor volwassen honden
Samenstelling: Eendenvlees (40%, vers), aardappelvlokken (31%),
eenden eiwitten (10%, gedroogd), wortelstukjes (6%, gedroogd),
aardappelproteïne, gevogelteproteïne (gehydrolyseerd), gevogeltevet,
lignocellulose, mono calciumfosfaat, calciumcarbonaat, rozemarijn
(0,33%), peterselie, selderijblad, lavasblad, anijs, koriander,
natriumchloride, zalmolie (0,1%), zonnebloemolie (0,1%).
Analytische componenten: eiwit 24%, vetgehalte 15%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 8%, calcium 1,2%, fosfor 0,95%, natrium 0,4%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voeding fysiologische
ingrediënten: Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E
250mg, vitamine C 150mg, vitamine B1 12mg, vitamine B2 (als riboflavine) 14mg, vitamine B6
(pyridoxinihydrochloridum) 9mg, vitamine B12 180mcg, koper (als koper-II-sulfaat, pent hydraat)
12,5mg, zink (als zinksulfaat, mono hydraat) 120mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, mono hydraat) 150mg,
mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, mono hydraat) 25mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,3mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant

2.10

Eend natvoer

Complete voeding voor volgroeide honden.
Samenstelling: Eend (60% bestaand uit eendenhart, eendenmaag,
eendenvlees en eendenlever) 28,8% vleesnat, 5% aardappel, 5% wortel,
1% mineralen, 0,1% zonnebloemolie, 0,1% rozemarijn
Voedingsfysiologische toevoegingsmiddelen per kg:
Vitamine D3 200IE., vitamine E 25mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat)
15mg, mangaan (als mangaan-ll-sulfaat monohydraat) 3mg, jodium (als
calciumjodide) 0,5mg
Analytische bestanddelen: Proteïne 10,6%, vetgehalte 5,8%, ruwe
celstof 0,4%, ruwe as 2,2%, vocht 79%

Zonder kleur- en conserveringsmiddelen

2.11

Eend snacks

Snack Crunchy Nuggets eend
De soortspecifieke en lekkere snacks met superfoods voor tussendoor
Aanvullend voermiddel voor volgroeide honden
Samenstelling: Aardappelvlokken (56%), eendenhals (35%), wortelgranulaat
(5%), rozemarijn, gedroogd (3%), natriumchloride"
Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Analytische
componenten: Proteïne 22%, vetgehalte 8%, ruwe celstof 3%, ruwe as 9%
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.

Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar behoefte.
Niet geschikt als enig voermiddel.
Koel en droog bewaren.
Aanwijzing: De in de verpakking zittende vochtabsorbeerder (klein zakje) dient ter bescherming van
de productkwaliteit en is niet geschikt voor consumptie.

2.12

Eend MINI

Eend met rozemarijn, wortel en aardappel

Volledige voeding voor volwassen honden
Samenstelling: Eendenvlees (40%, vers), aardappelvlokken (31%),
eenden eiwitten (10%, gedroogd), wortelstukjes (6%, gedroogd),
aardappelproteïne, gevogelteproteïne (gehydrolyseerd), gevogeltevet,
lignocellulose, mono calciumfosfaat, calciumcarbonaat, rozemarijn
(0,33%), peterselie, selderijblad, lavasblad, anijs, koriander,
natriumchloride, zalmolie (0,1%), zonnebloemolie (0,1%).
Analytische componenten: eiwit 24%, vetgehalte 15%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 8%, calcium 1,2%, fosfor 0,95%, natrium 0,4%.
Toevoegingsmiddelen per kg

Voeding fysiologische ingrediënten: Vitamine A 12.000IE, vitamine D3
1.500IE, vitamine E 250mg, vitamine C 150mg, vitamine B1 12mg, vitamine B2 (als riboflavine) 14mg,
vitamine B6 (pyridoxinihydrochloridum) 9mg, vitamine B12 180mcg, koper (als koper-II-sulfaat, pent
hydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat, mono hydraat) 120mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, mono
hydraat) 150mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, mono hydraat) 25mg, jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 0,3mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant

3.

MERA pure sensitive Glutenvrij

In "pure sensitive" concentreren wij de belangrijkste bestanddelen. Dat minimaliseert het risico van
allergische reacties en voedingsintoleranties.
De zuiverheid van de natuur voor gevoelige honden
Zo zuiver als de natuur zelf en gericht op het essentiële: dat is ons zorgvuldig ontwikkelde

Beperkt dieet met een laag gehalte (kortweg LID) pure, gevoelige recepten. Dit voedingsconcept
combineert altijd
slechts één dierlijke eiwitbron met één bron van koolhydraten om hoogst verteerbaar te vormen. Dit
minimaliseert
het risico op allergische reacties en voedselintoleranties. Dankzij de verschillende rassen kunnen zelfs
gevoelige honden
krijg een gevarieerd dieet.
Laat uw hond genieten van de puurheid van de natuur!

3.1 Pure Sensitive Lam & Rijst
Lam & rijst
Volledige voeding voor volwassen honden
Analytische componenten: Eiwit 22%, vetgehalte 12%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 8%, calcium 1,65%, fosfor 0,95%, natrium 0,35%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten:
Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C
200mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als
zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat
(vast)) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan
(als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2,3mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rijst (52%), lamsproteïne (20%, gedroogd), rijstproteïne,
lamsvet, droge bietenpulp, leverhydrolysaat, lijnzaad, biergist (gedroogd),
zonnebloemolie, lignocellulose, zalmolie, kaliumchloride, natriumchloride, cichorei-inuline (0,1%).

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,20 MJ/kg. De
aanbevolen gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe
invloeden en
activiteit van de hond.

Koel en droog opslaan.

3.2 Pure Sensitive Kalkoen & Rijst
Volledige voeding voor volwassen honden
Analytische componenten: Eiwit 22%, vetgehalte 9%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 6,6%, calcium 1,25%, fosfor 0,8%, natrium 0,35%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten:
Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C
200mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als
zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat
(vast)) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan
(als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2,3mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rijst (59,5%), kalkoenproteïne (24%, gedroogd), droge
bietenpulp, leverhydrolysaat, gevogeltevet, lijnzaad, lignocellulose, biergist (gedroogd),
natriumchloride, calciumcarbonaat, zalmolie, kaliumchloride, monocalciumfosfaat, zonnebloemolie,
cichorei-inuline (0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.

Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 14,85 MJ/kg. De
aanbevolen gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe
invloeden en activiteit van de hond.

Koel en droog opslaan.

3.3 Pure Sensitive Zalm & Rijst
Volledige voeding voor volwassen honden
Analytische componenten: Eiwit 18,5%, vetgehalte 7,5%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 7%, calcium 1,1%, fosfor 0,75%, natrium 0,35%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine
A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C 200mg, koper
(als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg, ijzer
(als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rijst (64,5%), zalmproteïne (15,5%, gedroogd), leverhydrolysaat, droge bietenpulp,
biergist (gedroogd, lijnzaad, zalmolie, zonnebloemolie, lignocellulose, calciumcarbonaat,
monocalciumfosfaat, natriumchloride, kaliumchloride, cichorei-inuline (0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 14,65 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.
Koel en droog opslaan.

3.4 Pure Sensitive Senior Kalkoen & Rijst
Volledige voeding voor volwassen 'senior' honden
Analytische componenten: Eiwit 22%, vetgehalte 10%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 5,8%, calcium 1%, fosfor 0,62%, natrium 0,2%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten:
Vitamine A 20.000IE, vitamine D3 1.600IE, vitamine E 400mg, vitamine C
300mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg, ijzer
(als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat,
monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als
natriumseleniet) 0,4mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rijst(58%), kalkoenproteïne (22,5%, gedroogd), rijstproteïne, gevogeltevet,
leverhydrolysaat, droge bietenpulp, lijnzaad, lignocellulose, biergist (gedroogd), zalmolie,
zonnebloemolie, rundercolostrum (0,5%, ontvet), kaliumchloride, gistcelwanden (rijk aan mannanoligosacchariden en ß-glucanen), calciumcarbonaat, natriumchloride, algenmeel (rijk aan DHA),
glucosamine uit dierlijk weefsel (0,02%), chondroïtinesulfaat (0,01%).

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,15 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Koel en droog opslaan.

3.5 Pure Sensitive Mini Kalkoen & Rijst
Volledige voeding voor volwassen kleine honden
Analytische componenten: Eiwit 24%, vetgehalte 12%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 7%, calcium 1,2%, fosfor 0,92%, natrium 0,4%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 400mg, vitamine C 300mg, koper
(als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat)
100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat,
monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3mg, selenium
(als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.

Samenstelling: Rijst (52,5%), kalkoenproteïne (28%, gedroogd), gevogeltevet, droge bietenpulp,
leverhydrolysaat, lijnzaad, lignocellulose, biergist (gedroogd), zalmolie, natriumchloride,
pentanatriumfosfaat (0,35%), zonnebloemolie, kaliumchloride, cichorei-inuline (0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 14,85 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.
Koel en droog opslaan.

3.6 Pure Sensitive Mini Zalm & Rijst
Volledige voeding voor volwassen kleine honden
Analytische componenten: Eiwit 20%, vetgehalte 8,5%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 7%, calcium 1,1%, fosfor 0,75%, natrium 0,4%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine
A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 400mg, vitamine C 300mg,
koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg,
ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rijst (61,5%), zalmproteïne (15,5%, gedroogd), leverhydrolysaat, droge bietenpulp,
zalmolie, biergist (gedroogd), rijstproteïne, lijnzaad, zonnebloemolie, lignocellulose,
calciumcarbonaat, pentanatriumfosfaat, monocalciumfosfaat, kaliumchloride, natriumchloride,
cichorei-inuline (0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 14,85 MJ/kg.
De aanbevolen gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe
invloeden en activiteit van de hond.
Koel en droog opslaan.

3.7 Pure Sensitive Mini Lam & rijst
Volledige voeding voor volwassen kleine honden
Analytische componenten: Eiwit 23,5%, vetgehalte 13%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 8,2%, calcium 1,7%, fosfor 1,15%, natrium 0,4%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine
A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 400mg, vitamine C 300mg,
koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg,
ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rijst (47,5%), lamsproteïne (21%, gedroogd), lamsvet, rijstproteïne, erwtenproteïne,
droge bietenpulp, leverhydrolysaat, biergist (gedroogd), lijnzaad, zonnebloemolie, lignocellulose,
zalmolie, kaliumchloride, pentanatriumfosfaat (0,35%), natriumchloride, cichorei-inuline (0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,40 MJ/kg.
De aanbevolen gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe
invloeden en activiteit van de hond.
Koel en droog opslaan.

3.8 LAM Natvoer 400gr
Complete voeding voor volgroeide honden
Analytical constituents: Protein 11.7%, fat content 5.9%, crude fibre 0.4%,
crude ash 2.0%, moisture 79%.
Nutritional additives per kg: Vitamin D3 200IE., vitamin E 25 mg, zinc (as zinc
sulphate, monohydrate) 15 mg, manganese (as manganese-(ll)-sulphate
monohydrate) 3 mg, iodine (as calcium iodate) 0.5 mg.
Composition: Lamb (72% consisting of lamb lung, lamb liver, lamb heart, lamb
gristle and lamb kidneys) 26% stock, minerals, salmon oil.
Voerinstructie: Op kamertemperatuur voeren.
Zonder kleur- en conserveringsmiddelen.
Koel en droog bewaren.

3.9 GEVOGELTE Natvoer 400gr
Complete voeding voor volgroeide honden
Analytical constituents: Protein 11.5%, fat content 6.3%, crude fibre
0.4%, crude ash 2.0%, moisture 79%.
Nutritional additives per kg: Vitamin D3 200IE., vitamin E 25 mg, zinc (as
zinc sulphate, monohydrate) 15 mg, manganese (as manganese-(ll)sulphate monohydrate) 3 mg, iodine (as calcium iodate) 0.5 mg.
Composition: Turkey (71% consisting of turkey meat, turkey stomach,
turkey heart and turkey liver), 27% stock, minerals, rapeseed oil.
Voerinstructie: Op kamertemperatuur voeren.
Zonder kleur- en conserveringsmiddelen.
Koel en droog bewaren.

3.10 KALKOEN Natvoer 400gr
Complete voeding voor volgroeide honden
Analytical constituents: Protein 11.5%, fat content 6.3%, crude fibre 0.4%, crude
ash 2.0%, moisture 79%.
Nutritional additives per kg: Vitamin D3 200IE., vitamin E 25 mg, zinc (as zinc
sulphate, monohydrate) 15 mg, manganese (as manganese-(ll)-sulphate
monohydrate) 3 mg, iodine (as calcium iodate) 0.5 mg.
Composition: Turkey (71% consisting of turkey meat, turkey stomach, turkey
heart and turkey liver), 27% stock, minerals, rapeseed oil.
Voerinstructie: Op kamertemperatuur voeren.
Zonder kleur- en conserveringsmiddelen.
Koel en droog bewaren.

3.11 RUND Natvoer 400gr
Complete voeding voor volgroeide honden
Analytical constituents: Protein 11.5%, fat content 6.3%, crude fibre 0.4%,
crude ash 2.0%, moisture 79%.
Nutritional additives per kg: Vitamin D3 200IE., vitamin E 25 mg, zinc (as
zinc sulphate, monohydrate) 15 mg, manganese (as manganese-(ll)-sulphate
monohydrate) 3 mg, iodine (as calcium iodate) 0.5 mg.
Composition: Turkey (71% consisting of turkey meat, turkey stomach, turkey
heart and turkey liver), 27% stock, minerals, rapeseed oil.

Voerinstructie: Op kamertemperatuur voeren.
Zonder kleur- en conserveringsmiddelen.

Koel en droog bewaren.

4.

Pure Sensitive fresh meat

De zuiverheid van de natuur voor gevoelige honden
Zo zuiver als de natuur zelf en gericht op het essentiële: dat is ons zorgvuldig ontwikkelde
Beperkt dieet met een laag gehalte (kortweg LID) pure, gevoelige recepten. Dit voedingsconcept
combineert altijd
slechts één dierlijke eiwitbron met één bron van koolhydraten om hoogst verteerbaar te vormen. Dit
minimaliseert
het risico op allergische reacties en voedselintoleranties. Dankzij de verschillende rassen kunnen zelfs
gevoelige honden
krijg een gevarieerd dieet.
Laat uw hond genieten van de puurheid van de natuur!

4.1 Pure Sensitive fresh meat - Kalkoen & Aardappel
Volledige voeding voor volwassen honden
Analytische componenten: Eiwit 23%, vetgehalte 12,5%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 7,2%, calcium 1,25%, fosfor 0,9%, natrium 0,35%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine
A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C 200mg,
koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100mg, zink (glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg, ijzer
(als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Kalkoenvlees (25%, vers), aardappelvlokken
(24,5%), kalkoenproteïne (20,5%, gedroogd), aardappelzetmeel (13,5%), leverhydrolysaat, droge
bietenpulp, gevogeltevet, lijnzaad, lignocellulose, biergist (gedroogd), natriumchloride,
monocalciumfosfaat, zalmolie, zonnebloemolie, cichorei-inuline (0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,45 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Koel en droog opslaan.

4.2 Pure Sensitive fresh meat - Haring & Aardappel
Volledige voeding voor volwassen honden.
Analytische componenten: Eiwit 24%, vetgehalte 13,5%, ruwe celstof 2,5%, ruwe as 7,2%, calcium
1,25%, fosfor 0,85%, natrium 0,6%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C 200mg, koper (als
koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat)
100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat,
monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,5mg, selenium (als
natriumseleniet) 2,10mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Haring (25%, vers), aardappelvlokken (24,5%), haringmeel
(19,5%), aardappelzetmeel
(12%), droge bietenpulp, leverhydrolysaat, zalmolie, lijnzaad, lignocellulose,
biergist (gedroogd), zonnebloemolie, monocalciumfosfaat, calciumcarbonaat, cichorei-inuline (0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,50 MJ/kg.
De aanbevolen gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe
invloeden en activiteit van de hond.
Koel en droog opslaan.

4.3 Pure Sensitive fresh meat - High single Protein - kip & aardappel
Volledige voeding voor volwassen honden met verhoogde activiteit.
Analytische componenten: Eiwit 34%, vetgehalte 17%, ruwe celstof 3%, ruwe
as 7%, calcium 1,25%, fosfor 1%, natrium 0,35%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C 200mg, koper (als
koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat)
100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat,
monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3mg, selenium (als
natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Kippenvlees (40%, vers), gevogelteproteïne (23%, gedroogd), aardappelvlokken
(14%), erwten, aardappelzetmeel (3,5%), leverhydrolysaat, droge bietenpulp, gevogeltevet, lijnzaad,
lignocellulose, biergist (gedroogd), natriumchloride, zalmolie, zonnebloemolie, cichorei-inuline

(0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 16,45 MJ/kg.
De aanbevolen gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe
invloeden en activiteit van de hond.
Koel en droog opslaan.

4.4 Pure Sensitive fresh meat - High single Protein - Rund & Aardappel
Volledige voeding voor volwassen honden met verhoogde activiteit.
Analytische componenten: Eiwit 34%, vetgehalte 19,5%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 7,5%, calcium 1,25%, fosfor 1%, natrium 0,35%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine
A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C 200mg, koper
(als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg, ijzer
(als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2, 3mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Vers rundvlees (40%), runderkaantjes (21%, gedroogd),
aardappelvlokken (12,5%), erwten, aardappelzetmeel (3%), droge bietenpulp,
leverhydrolysaat, gevogeltevet, biergist (gedroogd), monocalciumfosfaat, lijnzaad, lignocellulose,
calciumcarbonaat, zalmolie, zonnebloemolie, natriumchloride, cichorei-inuline (0,1%).
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 16,90 MJ/kg.
De aanbevolen gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe
invloeden en activiteit van de hond.
Koel en droog opslaan.

4.5 Pure Sensitive fresh meat Mini- Kip & Aardappel
Volledige voeding voor volwassen kleine honden.
Analytische componenten: Eiwit 34%, vetgehalte 17%, ruwe celstof 3%,
ruwe as 7%, calcium 1,25%, fosfor 1%, natrium 0,35%.
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten:
Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C
200mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als
zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast))
60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als
mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2,3mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Kippenvlees (40%, vers), gevogelteproteïne (23%,
gedroogd), aardappelvlokken (14%), erwten, aardappelzetmeel (3,5%),
leverhydrolysaat, droge bietenpulp, gevogeltevet, lijnzaad, lignocellulose, biergist (gedroogd),
natriumchloride, zalmolie, zonnebloemolie, cichorei-inuline (0,1%).

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 16,35 MJ/kg.

De aanbevolen gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe
invloeden en activiteit van de hond.
Koel en droog opslaan.

4.6 Pure Sensitive fresh meat Mini- Kalkoen & Aardappel
Volledige voeding voor volwassen kleine honden.
Analytische componenten: Eiwit 24%, vetgehalte 13,5%, ruwe celstof 2,5%, ruwe as 7%, calcium
1,25%, fosfor 1%, natrium 0,35%.

Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten:
Vitamine A 12.000IE, vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C
200mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als
zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat
(vast)) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als
mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2,3mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Kalkoenvlees (25%, vers), aardappelvlokken
(24,5%), kalkoenproteïne (22,5%, gedroogd), aardappelzetmeel (13%),
leverhydrolysaat, droge bietenpulp, gevogeltevet, lignocellulose, lijnzaad,
biergist (gedroogd), pentanatriumtrifosfaat, zalmolie, zonnebloemolie,
natriumchloride, cichorei-inuline (0,1%).

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,55 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Koel en droog opslaan.

5.

EXKLUSIV

Tarwevrij
MERA EXKLUSIV levert met de High Premium Serie tarwevrij een passende voeding voor
volwassen honden met een normale- en hogere activiteit.
Alle producten in deze serie zijn dan ook geschikt voor voedingsgevoelige honden welke
allergische reageren tarwe eiwitten.
MERA EXKLUSIV tarwevrij puppy en junior: is speciaal ontwikkeld voor pups, jonge opgroeiende
honden zogende teven MERA levert met de Meradog puppymelk en de MERA EXKLUSIV
producten puppy en junior, op elkaar afgestemde High Premium voedingsconcepten voor de
volledige voeding van pups, jonge opgroeiende honden zogende teven.
De puppymelk is een zeer hoogwaardige aanvullende voeding voor pups. Door de toevoeging
van colostrum worden de nieuwgeboren pups nog effectiever beschermd.
De volledige puppy en junior voeding wordt door middel van het 2-fasen concept ten aanzien de
verschillende eiwit behoefte van kleinen -, middelgrote -, en grote rassen in de groeiperiode
nauwkeurig afgestemd. De High Premium puppy voeding is tevens bijzonder geschikt als
complete voeding voor dragende en zogende teven.
Sensivit & granenvrij
MERA EXKLUSIV High Premium sensitive en granenvrij zijn twee glutenvrije voedingslijnen, die
uitsluitend één eiwitbron en één koolhydratenbron bevatten. Deze zijn bijzonder geschikt voor
volwassen gevoelige honden met voedingsallergieën en honden met spijsverteringsproblemen.
Alle High Premium producten in deze lijn bieden een optimale immuun bescherming door de
toevoeging van colostrum, mannan-oligosacchriden en beta-glucanen.

5.1 tarwevrij : Adult Lam honden met normale activiteit
Volledige voeding voor volwassen honden met normale activiteit
Recept zonder tarwe
Natuurlijke omega-3 en omega-6 vetzuren (uit zalmolie, zonnebloemolie
en lijnzaad) en zinkchelaat voor huid en vacht
Prebiotische inuline voor een stabiele darmflora en een goede
spijsvertering
Volledige voeding voor volwassen honden met normale activiteit.
Analytische bestanddelen: Eiwit 22,00 %, Vetgehalte 10,00 %, Ruwe vezel
2,50 %, Ruwe as
7,00 %, Calcium 1,20 %, Fosfor 0,95 %, Natrium 0,40 %.
Additieven per kg: Voedingsphysiologische additieven: Vitamine A 12000
IE, Vitamine D3
1200 IE, Vitamine E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 100 mg, Koper (als
koper-(II)-sulfaat,
pentahydraat) 12,5 mg, Zink (als zinksulfaat, monohydraat) 80 mg, Zink (als zink-glycinchelaat,
hydraat) 80 mg, IJzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 200 mg, Mangaan (als mangaan(II)-sulfaat, monohydraat) 25 mg, Jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3 mg, Seleen (als
natriumseleniet) 0,15 mg. Technologische additieven: Antioxidatiemiddelen.
Samenstelling: Maïs, gerst, meel van gevogeltevlees, lamsvleesmeel (10 %), dierlijk eiwit
(gehydroliseerd), droge raapsnippers, dierlijk vet, lijnzaad (2 %), maïsglutenpoeder, biergist
(gedroogd), natriumchloride, zalmolie (0,2 %), kaliumchloride, zonnebloemolie (0,1 %),
chicorei inuline (0,1 %).

5.2 Tarwevrij : Adult gevogelte actieve honden
Volledige voeding voor volwassen actieve honden
Recept zonder tarwe
Natuurlijke omega-3 en omega-6 vetzuren (uit zalmolie, zonnebloemolie en
lijnzaad) en zinkchelaat voor huid en vacht
Prebiotische inuline voor een stabiele darmflora en een goede spijsvertering
Volledige voeding voor volwassen actieve honden.
Analytische bestanddelen: Eiwit 25,00 %, Vetgehalte 15,00 %, Ruwe vezel 2,0
%, Ruwe as
7,0 %, Calcium 1,20 %, Fosfor 0,85 %, Natrium 0,40 %.
Additieven per kg: Voedingsphysiologische additieven: Vitamine A 12000 IE,
Vitamine D3
1200 IE, Vitamine E 100 mg, Koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5
mg, Zink (als
zinksulfaat, monohydraat) 80 mg, Zink (als zink-glycinchelaat, hydraat) 80
mg, IJzer (als ijzer(II)-sulfaat, monohydraat) 200 mg, Mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 25 mg,
Jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3 mg, Seleen (als natriumseleniet) 0,15 mg. Technologische
additieven: Antioxidatiemiddelen.
Samenstelling: Maïs, meel van gevogeltevlees (22 %), gerst, dierlijk vet, rijst, dierlijk eiwit
(gehydroliseerd), vismeel, lijnzaad (2 %), droge raapsnippers, eipoeder, biergist, natriumchloride,

zalmolie (0,2 %), chicorei inuline (0,1 %), zonnebloemolie (0,1 %), kaliumchloride,
yucca schidigera-poeder.

5.3 Glutenvrij : Adult Lam & Rijst gevoelige honden
Volledige voeding voor volwassen honden met normale activiteit
Voor voedingsgevoelige en tot allergieën neigende honden
Glutenvrij
Ideaal bij vele voedingsallergieën: Slechts één koolhydraten bron en één
vleessoort
Met mannan-oligosacchariden en beta-glucanen voor sterke
afweerkrachten
Natuurlijke omega-3 en omega-6 vetzuren (uit zalmolie, zonnebloemolie
en lijnzaad) en zinkchelaat voor huid en vacht
Volledige voeding voor volwassen honden met normale activiteit. Voor
voedingsgevoelige
en tot allergieën neigende honden.
Analytische bestanddelen: Eiwit 22,00 %, Vetgehalte 12,00 %, Ruwe vezel
2,00 %, Ruwe as
7,8 %, Calcium 1,55 %, Fosfor 1,05 %, Natrium 0,35 %.
Additieven per kg: Voedingsphysiologische additieven: Vitamine A 12000 IE, Vitamine D3
1200 IE, Vitamine E 300 mg, Vitamine C (als ascorbylmonofosfaat) 200 mg, beta-carotine
10 mg, Koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, Zink (als zinksulfaat, monohydraat)
80 mg, Zink (als zink-glycinchelaat, hydraat) 80 mg, IJzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat)
200 mg, Mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 25 mg, Jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2,3 mg, Seleen (als natriumseleniet) 0,15 mg.
Technologische additieven: Antioxidatiemiddelen.
Samenstelling: Rijst (54 %), lamsvleesmeel (20 %), dierlijk vet, aardappeleiwit, bietenpulp
(ontsuikerd), dierlijk eiwit (gehydroliseerd), biergist (gedroogd), lijnzaad (2 %), zalmolie
(0,6 %), colostrum (0,5 %, ontdaan van caseïne, rijk aan immuunglobulinen), eipoeder,
zonnebloemolie (0,4 %), kaliumchloride, natriumchloride, gistextract (gedroogd, = 0,2 %
beta-glucane / mannan-oligosacchariden), chicorei inuline (0,1 %), zeealgen (gedroogd).

5.4 Glutenvrij :Adult Kalkoen & Rijst gevoelige Actieve honden
Volledige voeding voor volwassen honden met verhoogde activiteit
Voor voedingsgevoelige en tot allergieën neigende honden
Glutenvrij
Ideaal bij vele voedingsallergieën: Slechts één koolhydraten bron en één
vleessoort
Met mannan-oligosacchariden en beta-glucanen voor sterke afweerkrachten
Natuurlijke omega-3 en omega-6 vetzuren (uit zalmolie, zonnebloemolie en
lijnzaad) en zinkchelaat voor huid en vacht
Volledige voeding voor volwassen honden met verhoogde activiteit. Voor
voedingsgevoelige
en tot allergieën neigende honden.
Analytische bestanddelen: Eiwit 26,0 %, Vetgehalte 16,0 %, Ruwe vezel 2,0 %,
Ruwe as 6,8 %,
Calcium 1,4 %, Fosfor 0,95 %, Natrium 0,40 %.
Additieven per kg: Voedingsphysiologische additieven: Vitamine A 12000 IE, Vitamine D3
1200 IE, Vitamine E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 300 mg, Vitamine C (als
ascorbylmonofosfaat)
200 mg, beta-carotine 10 mg, Koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg,
Zink (als zinksulfaat, monohydraat) 100 mg, Zink (als zink-glycinchelaat, hydraat) 80 mg, IJzer
(als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 200 mg, Mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat)
25 mg, Jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3 mg, Seleen (als natriumseleniet) 0,15 mg.
Technologische additieven: Antioxidatiemiddelen.
Samenstelling: Rijst (48 %), meel van gevogeltevlees (28 %, kalkoen), dierlijk vet, bietenpulp
(ontsuikerd), dierlijk eiwit (gehydroliseerd), lijnzaad (2 %), eipoeder, biergist (gedroogd),
lignocellulose, zalmolie (0,5 %), colostrum (0,5 %, ontdaan van caseïne, rijk aan immuumglobulinen),
natriumchloride, zonnebloemolie (0,3 %), gistextract (gedroogd, = 0,2 % betaglucane
/ mannan-oligosacchariden), kaliumchloride, chicorei inuline (0,1 %), zeealgen
(gedroogd).

5.5 Graanvrij :Adult Kalkoen & Aardappel hooggevoelige honden
Volledige voeding voor volwassen honden met normale activiteit
Voor voedingsgevoelige en tot allergieën neigende honden
Granenvrij
Ideaal bij vele voedingsallergieën: Slechts één koolhydraten bron en één
vleessoort
Met mannan-oligosacchariden en beta-glucanen voor sterke afweerkrachten
Natuurlijke omega-3 en omega-6 vetzuren (uit zalmolie, zonnebloemolie en
lijnzaad) en zinkchelaat voor huid en vacht
Volledige voeding voor volwassen honden met normale activiteit. Voor
voedingsgevoelige
en tot allergieën neigende honden.
Analytische bestanddelen: Eiwit 22,0 %, Vetgehalte 11,0 %, Ruwe vezel 2,00
%, Ruwe as
7,50 %, Calcium 1,2 %, Fosfor 0,85 %, Natrium 0,35 %.

Additieven per kg: Voedingsphysiologische additieven: Vitamine A 12000 IE, Vitamine D3
1200 IE, Vitamine E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 300 mg, Vitamine C (als
ascorbylmonofosfaat)
200 mg, beta-carotine 10 mg, Koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg,
Zink (als zinksulfaat, monohydraat) 80 mg, Zink (als zink-glycinchelaat, hydraat) (mg) 80 mg,
IJzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 200 mg, Mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat)
25 mg, Jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,3 mg, Seleen (als natriumseleniet) 0,15 mg.
Technologische additieven: Antioxidatiemiddelen.
Samenstelling: Aardappelen (58 %, gedroogd), meel van gevogeltevlees (24 %, kalkoen), dierlijk vet,
dierlijk eiwit (gehydrolyseerd), bietenpulp (ontsuikerd), lijnzaad (2 %), biergist (gedroogd),
lignocellulose,
colostrum (0,5 %, ontdaan van caseïne, rijk aan immuunglobulinen), natriumchloride, zalmolie
(0,3 %), zonnebloemolie (0,2 %), gistextract (gedroogd, = 0,2 % beta-glucane / mannanoligosacchariden),
chicorei inuline (0,1 %), zeealgen (gedroogd), appel (gedroogd)

5.6 Active : premium voor actieve honden
De brok als volledige voeding voor volwassen honden met een hoge energiebehoefte
De brok als volledige voeding voor volwassen honden met een hoge
energiebehoefte.
Analytische bestanddelen: Eiwit 24,00 %, Vetgehalte 16,00 %, Ruwe
vezel 2,50 %, Ruwe as
6,50 %, Calcium 1,20 %, Fosfor 0,90 %, Natrium 0,40 %.
Additieven per kg: Voedingsphysiologische additieven: Vitamine A
12000 IE, Vitamine D3
1200 IE, Vitamine E (mg) 100 mg, Biotine (als D (+) - biotine) 280 mcg,
Koper (als koper-(II)-sulfaat,
pentahydraat) 12,5 mg, Zink (als zinksulfaat, monohydraat) 80 mg,
Zink (als zink-glycinchelaat,
hydraat) 80 mg, IJzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 280 mg,
Mangaan (als mangaan-(
II)-sulfaat, monohydraat) 25 mg, Jodium (als calciumjodaat, watervrij)
2,3 mg, Seleen (als
natriumseleniet) 0,15 mg. Technologische additieven: Antioxidatiemiddelen.
Samenstelling: Maïs, meel van gevogeltevlees (22 %), tarwe, dierlijk vet, gerst, dierlijk eiwit
(gehydroliseerd), maïsglutenvoeder, droge raapsnippers (ontsuikerd), lijnzaad (1 %), vismeel,
biergerst (1%, gedroogd), zalmolie (0,5 %), lignocellulose, eipoeder, natriumchloride,
zonnebloemenolie (0,4 %), chicorei inuline.

5.7 Classic : Premium honden normale activiteit
• De Classic als volledige premium voeding voor honden met normale activiteit
• Rijk aan gevogelte
• Met omega-3 en omega-6 vetzuren uit lijnzaad en zonnebloemolie
• Met biotine en biergist

6.

Essential

6.1 Reference
Complete voeding voor volwassen honden met normale activiteit
Analytische componenten: eiwit 22,5%, vetgehalte 13%, ruwe celstof 3%,
ruwe as 7%, calcium 1,2%, fosfor 0,8%, natrium 0,35%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 12.000 IE,
vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 200 mg, vitamine C 100 mg, koper (als koper(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 100 mg,
zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat,
monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35
mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,0 mg, selenium (als natriumseleniet)
0,35 mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Maïs, gevogelte-eiwit (24%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst, gerst, vet van
gevogelte, droge bietenpulp, lijnzaad, lignocellulose, biergist (gedroogd), calciumcarbonaat,
eipoeder, natriumchloride, kaliumchloride, cichorei-inuline (0,2%), monocalciumfosfaat,
gistcelwanden (=0,04% bèta-glucanen en 0,04% mannan-oligosacchariden), zalmolie (0,2%),
zonnebloemolie (0,15%), Yucca schidigera poeder (0,02%).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,45 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

6.2 Agility
Complete voeding voor volwassen sportieve honden
Analytische componenten: eiwit 22,5%, vetgehalte 15%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 7%, calcium 1,2%, fosfor 0,85%, natrium 0,35%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 12.000
IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 200 mg, vitamine C 100 mg, koper (als
koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100 mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60 mg,
ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,0 mg,
selenium (als natriumseleniet) 0,35 mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Maïs, gevogelte-eiwit (29%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst, gerst, vet van
gevogelte, droge bietenpulp, lijnzaad, biergist (gedroogd), eipoeder, zalmolie (0,25%),

natriumchloride, kaliumchloride, cichorei-inuline (0,2%), zonnebloemolie (0,15%), gistcelwanden
(=0,04% bèta-glucanen en 0,04% mannan-oligosacchariden), Yucca schidigera poeder (0,02%).
De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 16,05 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

6.3 Light
Complete voeding voor lichte voeding van de volgroeide hond
Analytische componenten: eiwit 25%, vetgehalte 8,5%, ruwe celstof
6%, ruwe as 7,5%, calcium 1,2%, fosfor 0,85%, natrium 0,35%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000 IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 200 mg, vitamine C 100 mg,
koper (als koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100 mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60
mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan (als
mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2,0 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35 mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Maïs, gevogelte-eiwit (29%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst, gerst,
lignocellulose, droge bietenpulp, maïsgluten, lijnzaad, vet van gevogelte, biergist (gedroogd),
eipoeder, natriumchloride, zalmolie (0,25%), cichorei-inuline (0,2%), gistcelwanden (=0,04% bètaglucanen en 0,04% mannan-oligosacchariden), zonnebloemolie (0,15%), kaliumchloride, Yucca
schidigera poeder (0,02%).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 17,05 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

6.4 Senior
Complete voeding voor volgroeide oudere honden
Analytische componenten: eiwit 22,5%, vetgehalte 10%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 5,5%, calcium 0,85%, fosfor 0,58%, natrium 0,25%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 12.000IE,
vitamine D3 1.500IE, vitamine E 300mg, vitamine C 200mg, koper (als koper(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 100mg,
zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat,
monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat)
35mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,0mg, selenium (als
natriumseleniet) 0,35mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Maïs, gevogelte-eiwit (19,5%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst, gerst, droge
bietenpulp, maïsgluten, vet van gevogelte, lijnzaad, biergist (gedroogd), zalmolie (0,5%), eipoeder,
calciumcarbonaat, zonnebloemolie (0,3%), natriumchloride, cichorei-inuline (0,2%), gistcelwanden
(=0,04% bèta-glucanen en 0,04% mannan-oligosacchariden), kaliumchloride, Yucca schidigera poeder
(0,02%).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,15MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

6.5 Energy
Complete voeding voor volgroeide, zeer actieve honden
Analytische componenten: eiwit 29%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 2%,
ruwe as 7,5%, calcium 1,25%, fosfor 0,9%, natrium 0,4%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 12.000
IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 200 mg, vitamine C 100 mg, koper (als
koper-(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat)
100 mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat,
monohydraat) 35 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,0 mg, selenium
(als natriumseleniet) 0,35 mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Gevogelte-eiwit (35%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), maïs, vet van gevogelte,
rijst, gerst, droge bietenpulp, maïsgluten, lijnzaad, biergist (gedroogd), eipoeder, natriumchloride,
zalmolie (0,35%), zonnebloemolie (0,25%), cichorei-inuline (0,25%), gistcelwanden (=0,04% bètaglucanen en 0,04% mannan-oligosacchariden), kaliumchloride, Yucca schidigera poeder (0,02%).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 17,05 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

6.6 Softdiner
Het mixmenu als complete voeding voor volgroeide honden met vrij hoge
energiebehoefte
Analytische componenten: eiwit 24%, vetgehalte 14%, ruwe celstof 2,5%,
ruwe as 7%, calcium 1,25%, fosfor 0,9%, natrium 0,4%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 12.000
IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 100 mg, koper (als koper-(II)-sulfaat,
pentahydraat) 12,5 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 100 mg, zink (als
glycine-zinkchelaat-hydraat (vast)) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat,
monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35
mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,0 mg, selenium (als
natriumseleniet) 0,33 mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Graan, vlees en dierlijke nevenproducten (o.a. 14% van het gevogelte), oliën en
vetten (o.a. 0,4% zonnebloemolie), plantaardige nevenproducten, groente (4% erwten), zaden (2%
lijnzaad), minerale stoffen, gisten (0,5% biergist, gedroogd).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,80 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

6.7 Univit
Het mixmenu als complete voeding voor volgroeide honden met normale
energiebehoefte
Analytische componenten: eiwit 21,5%, vetgehalte 9%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 6,5%, calcium 1,2%, fosfor 0,85%, natrium 0,4%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000 IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 100 mg, koper (als koper-(II)-

sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 100 mg, zink (als glycinezinkchelaat-hydraat (vast)) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan (als
mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,0 mg, selenium
(als natriumseleniet) 0,33 mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Graan (o.a. 4% rijst), vlees en dierlijke nevenproducten (o.a. 14% van het
gevogelte), plantaardige nevenproducten, groente (4% erwten), oliën en vetten (o.a. 0,2%
zonnebloemolie), minerale stoffen, zaden (0,5% lijnzaad), gisten (0,2% biergist, gedroogd).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 14,85 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

6.8 Brocken
De brok als complete voeding voor volgroeide honden met normale
energiebehoefte
Analytische componenten: eiwit 21%, vetgehalte 9%, ruwe celstof
2,5%, ruwe as 7%, calcium 1,3%, fosfor 0,8%, natrium 0,4%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 100mg, koper (als koper(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast))
60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als
mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35mg, jodium (als calciumjodaat,
watervrij) 2,0mg, selenium (als natriumseleniet) 0,33mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Graan, vlees en dierlijke nevenproducten (o.a. 14% van het gevogelte),
plantaardige nevenproducten, oliën en vetten (o.a. 0,2% zonnebloemolie), zaden (2% lijnzaad),
minerale stoffen, gisten (0,2% biergist, gedroogd).
De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 14,75MJ/kg. De aanbevolen
gegevens zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en
activiteit van de hond.
Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

6.9 Active
De brok als complete voeding voor volgroeide honden met vrij hoge
energiebehoefte
Analytische componenten: eiwit 23,5%, vetgehalte 15%, ruwe
celstof 2,5%, ruwe as 6,8%, calcium 1,25%, fosfor 0,95%, natrium
0,4%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
12.000 IE, vitamine D3 1.200 IE, vitamine E 100 mg, koper (als koper(II)-sulfaat, pentahydraat) 12,5 mg, zink (als zinksulfaat,
monohydraat) 100 mg, zink (als glycine-zinkchelaat-hydraat (vast))
60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan
(als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als
calciumjodaat, watervrij) 2,0 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,33
mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Graan, vlees en dierlijke nevenproducten (o.a. 17% van het gevogelte), oliën en
vetten (o.a. 0,5% zalmolie en 0,4% zonnebloemolie), plantaardige nevenproducten (o.a. 0,1%
cichorei-inuline), minerale stoffen, zaden (2% lijnzaad), gisten (0,5% biergist, gedroogd), eieren en
eiproducten (0,2% eipoeder).

De complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.
Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 16,00 MJ/kg. De aanbevolen gegevens
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de
hond.

Geproduceerd in Duitsland.
Koel en droog opslaan.

7.

Snacks

7.1 Goody Snack kalkoen & aardappel
Aanvullend voermiddel voor volgroeide honden
Analytische bestanddelen: Proteïne 24%, vetgehalte 8%, ruwe celstof
2%, ruwe as 7%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
5.000IE, vitamine D3 500IE, vitamine E 50mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Aardappelvlokken (60%), kalkoenproteïne (33%),
gevogeltevet, natriumchloride, lignocellulose, chicorei-inuline (0,1%).

Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar
behoefte.

Niet geschikt als enig voermiddel.
Koel en droog bewaren.

7.2 Goody snack zalm en rijst
Aanvullend voermiddel voor volgroeide honden
Analytische bestanddelen: Proteïne 18%, vetgehalte 6.5%, ruwe celstof
2%, ruwe as 6%.
Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A
5.000IE, vitamine D3 500IE, vitamine E 50mg.
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant.
Samenstelling: Rijst (72,5%), zalmproteïne (18%, gedroogd), gevogeltevet,
natriumchloride, lignocellulose, chicorei-inuline (0,1%).

Let erop dat uw hond constant vers water ter beschikking heeft.
Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar
behoefte.

Niet geschikt als enig voermiddel.
Koel en droog bewaren.

7.3 Biscuit 8 cm
Composition: Cereals, meat and animal derivatives, derivates of vegetable
origin, vegetable protein extracts, minerals, oils and fats
Analysis: Protein 20,0 % / fat content 5,0 % / crude fibre 3,0 % / crude ash 6,5
%
Nutritional additives per kg: Vitamin A 5.000 IE, Vitamin D3 500 IE, Vitamin
E 50mg
Technological additives per kg dog cakes biscuit: Antioxidants

7.4 Kaubarren 12 cm
Composition dog cakes Kaubarren: Cereals, meat and animal derivatives,
oils and fats, minerals
Analysis dog cakes Kaubarren: Protein 18,0 % / fat content 12,0 % / crude
fibre 2,5 % / crude ash 7,5 %
Nutritional additives per kg dog cakes Kaubarren: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog cakes Kaubarren: Antioxidants

7.5 Pansenstange 12 cm
Composition: Cereals, meat and animal derivatives (1,5% rumen, dried), vegetable
protein extracts, oils and fats, minerals
Analysis: Protein 19,0 % / fat content 7,0 % / crude fibre 2,0 % / crude ash 7,5 %
Nutritional additives per kg: Vitamin A 5.000 IE, Vitamin D3 500 IE, Vitamin E
50mg
Technological additives per kg: Antioxidants

7.5 Tandem Gross 7,5cm
Composition dog cakes Tandem groß: Cereals, meat and animal derivatives, oils
and fats, minerals
Analysis dog cakes Tandem groß: Protein 15,0 % / fat content 6,5 % / crude
fibre 2,0 % / crude ash 6,0 %
Nutritional additives per kg dog cakes Tandem groß: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog cakes Tandem groß: Antioxidants

7.6 Lamm & Reis taler 3.5cm
Composition dog biscuits Lamm & Reis Taler: Cereals (4% rice), meat and
animal derivatives (1,5% lamb meal), oils and fats, minerals.
Analysis dog biscuits Lamm & Reis Taler: Protein 16,0 % / fat content 6,5
% / crude fibre 2,0 % / crude ash 6,0 %
Nutritional additives dog per kg biscuits Lamm & Reis Taler: Vitamin A 5.000
IE, Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives dog per kg biscuits Lamm & Reis Taler: Antioxidants

7.7 Variant mix 4 cm
Composition dog biscuits Variant Mix: Cereals, meat and animal derivatives,
oils and fats, minerals, derivates of vegetable origin
Analysis dog biscuits Variant Mix: Protein 14,0 % / fat content 6,0 % / crude
fibre 2,5 % / crude ash 6,0 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Variant Mix: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Variant Mix: Antioxidants

7.8 Pastellringe 2.5 cm
Composition dog biscuits Pastellringe: Cereals, oils and fats, meat and animal
derivatives, derivates of vegetable origin, minerals
Analysis dog biscuits Pastellringe: Protein 12,0 % / fat content 6,5 % / crude
fibre 2,0 % / crude ash 4,5 %
Nutritional additives per kg dog biscuitse Pastellringe: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Pastellringe: Antioxidants
Sensory additives per kg dog biscuits Pastellringe: Colourant

7.9 Tierfiguren mix 3cm
Composition dog biscuits Tierfiguren Mix: Cereals, oils and fats, derivates of vegetable origin,
minerals, meat and animal derivatives.
Analysis dog biscuits Mix: Protein 12,0 % / fat content 6,5 % / crude fibre 2,0 % / crude ash 4,5 %

Nutritional additives per kg dog biscuits Tierfiguren Mix: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Tierfiguren Mix: Antioxidants
Sensory additives per kg dog biscuits Tierfiguren Mix: Colourants

7.10

Schinken mix 4cm

Composition dog biscuits Schinken Mix: Cereals, meat and animal derivatives, oils
and fats, minerals
Analysis dog biscuits Schinken Mix: Protein 15,5 % / fat content 6,0 % / crude fibre
2,5 % / crude ash 6,0 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Schinken Mix: Vitamin A 5.000 IE, Vitamin
D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Schinken Mix: Antioxidant

7.11

Knuddel mix 1.5 cm

Composition dog biscuits Knuddel Mix: Cereals, meat and animal derivatives, oils
and fats, minerals, derivates of vegetable origin, vegetables
Analysis dog biscuits Knuddel Mix: Protein 14,5 % / fat content 6,0 % / crude fibre
2,5 % / crude ash 6,0 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Knuddel Mix: Vitamin A 5.000 IE, Vitamin
D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Knuddel Mix: Antioxidants
Sensory additives per kg dog biscuits Knuddel Mix: Colourants

7.12

Puppy knochen mint 2.2 cm

Composition dog biscuits Puppy Knochen Mint: Cereals, derivates of vegetable
origin, oils and fats (mint oil 0,04%), minerals, meat and animal derivatives
Analysis dog biscuits Puppy Knochen Mint: Protein 12,0 % / fat content 6,0 % /
crude fibre 2,0 % / crude ash 4,0 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Puppy Knochen Mint: Vitamin A 5.000
IE, Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Puppy Knochen Mint: Antioxidants
Sensory additives per kg dog biscuits Puppy Knochen Mint: Colourant

7.13

Puppy knochen 2.2 cm

Composition dog biscuits Puppyknochen: Cereals, meat and animal derivatives,
oils and fats, derivates of vegetable origin, minerals.
Analysis dog biscuits Puppyknochen: Protein 12,5 % / fat content 6,5 % / crude
fibre 2,0 % / crude ash 5,5 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Puppyknochen: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Puppyknochen: Antioxidants
Sensory additives per kg dog biscuits Puppyknochen: Colourant

7.14

Snacky mix 1cm

Composition dog cakes Snacky Mix: Cereals, meat and animal derivatives, derivates of
vegetable origin, oils and fats, minerals, various sugars, fish and fish derivatives
Analysis dog cakes Snacky Mix: Protein 15,5 % / fat content 8,0 % / crude fibre 2,0 % / crude ash
5,5 %

Nutritional additives per kg dog cakes Snacky Mix: Vitamin A 5.000 IE, Vitamin
D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog cakes Snacky Mix: Antioxidants

7.15

Miniknochen mix 4 cm

Composition dog biscuits Miniknochen Mix: Cereals, meat and animal derivatives,
oils and fats, derivates of vegetable origin, minerals
Analysis dog biscuits Miniknochen Mix: Protein 13,5 % / fat content 6,0 % / crude
fibre 3,0 % / crude ash 5,0 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Miniknochen Mix: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Miniknochen Mix: Antioxidants

7.16

Gourmet happen 1 cm

Composition dog biscuits Gourmet Happen: Cereals, meat and animal
derivatives, oils and fats, minerals, derivates of vegetable origin, vegetables
Analysis dog biscuits Gourmet Happen: Protein 15,0 % / fat content 6,0 % /
crude fibre 2,5 % / crude ash 6,0 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Gourmet Happen: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Gourmet Happen: Antioxidants
Technological additives per kg dog biscuits Gourmet Happen: Colourants

7.17

Schoko rolls 3cm

Composition dog biscuits Schoko Rolls: Cereals, meat and animal derivatives,
derivates of vegetable origin (0,16% cocoa powder), oils and fats, various sugars,
mineral
Analysis dog biscuits Schoko Rolls: Protein 16,0 % / fat content 8,0 % / crude fibre 2,0
% / crude ash 5,5 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Schoko Rolls: Vitamin A 5.000 IE, Vitamin D3
500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives kg dog biscuits Schoko Rolls: Antioxidants

7.18

Lammsknöchli 4.5 cm

Composition dog biscuits Lammsknöchli: Cereals, meat and animal derivatives
(1,5% lamb meal), oils and fats, minerals
Analysis dog biscuits Lammsknöchli: Protein 16,0 % / fat content 6,5 % / crude
fibre 2,0 % / crude ash 6,0 %
Nutritional additives per kg dog biscuits Lammsknöchli: Vitamin A 5.000 IE,
Vitamin D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Lammsknöchli: Antioxidants

7.19

Meaty rolls mix 3 cm

Composition dog biscuits Meaty Rolls Mix: Cereals, meat and animal derivatives,
derivates of vegetable origin, oils and fats, minerals, various sugars, fish and fish
derivatives
Analysis dog biscuits Meaty Rolls Mix: Protein 15,5 % / fat content 8,0 % / crude
fibre 2,0 % / crude ash 5,5 %

Nutritional additives per kg dog biscuits Meaty Rolls Mix: Vitamin A 5.000 IE, Vitamin D3 500
IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog biscuits Meaty Rolls Mix: Antioxidants

7.20

Cookies 4x3 cm

Composition dog cakes cookies: Cereals, derivatives of vegetable origin, meat
and animal derivatives, oils and fats, various sugars, fish and fish
derivatives,minerals
Analysis dog cakes cookies: Protein 16,5 % / fat content 5,0 % / crude fibre
1,5 % / crude ash 6,0 %
Nutritional additives per kg dog cakes cookies: Vitamin A 5.000 IE, Vitamin
D3 500 IE, Vitamin E 50mg
Technological additives per kg dog cakes cookies: Antioxidants

