SPECIFIEKE DIEETVOEDING
VOOR HONDEN

OBESITY MANAGEMENT ; 1,5KG, 6KG EN 14KG
Aanbevolen voor: obesitas/overgewicht
Niet geschikt voor: dracht, lactatie, groei, chronische aandoeningen die een grotere energietoevoer vereisen
Een eiwitrijk dieet verkleint het verlies aan spiermassa met 30%. De formule is verrijkt met mineralen en vitaminen om het effect van
de energiebeperking te compenseren. Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van gewrichten te
behouden. Essentiële vetzuren en sporenelementen dragen bij aan een gezonde huid en een glanzende vacht.
SATIETY SUPPORT (WEI GHT MANAGEMENT); 1,5KG, 5KG EN 12KG
Aanbevolen voor: obesitas/overgewicht, diabetes mellitus (met of zonder overgewicht), constipatie, colitis beantwoordend op vezels,
hyperlipidemie gepaard gaande met overgewicht

Niet geschikt voor: dracht, lactatie, groei, chronische aandoeningen waarbij de energiebehoefte verhoogd is
Een eiwitrijk dieet verkleint het verlies aan spiermassa met 30%. De voedingsvezels vergroten het volume van de voedselratio en
geven een gevoel van verzadiging door de vertering in de dunne darm te vertragen. De formule is verrijkt met mineralen en
vitaminen om de effecten van de energiebeperking te compenseren en om een voldoende aanbod te garanderen.
Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van de gewrichten te behouden.
HYPOALLERGENIC; 2KG, 7KG EN 14KG
Aanbevolen voor: eliminatiedieet, voedselallergie (dermatologische aandoeningen en/of spijsverteringsproblemen),
voedselintolerantie, chronische enteritis/inflammatoryboweldisease (IBD), exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), chronische diarree,
bacteriële overgroei
Niet geschikt voor: pancreatitis of voorgeschiedenis van pancreatitis, hyperlipidemie
Het hydrolysaat van geïsoleerd soja-eiwit is samengesteld uit peptiden met een gering moleculairgewicht en is uiterst licht
verteerbaar en zeer weinig allergenisch. Hoge doseringen biotine, niacine en panthoteenzuur in combinatie met het zinklinolzuurcomplex beperken het waterverlies via de opperhuid. Het eicosapentaeenzuur en het ocosahexaeenzuur helpen huidreacties
te beperken en dragen bij aan de integriteit van de mucosa van het maag- darmkanaal. De combinatie van fermenteerbare vezels en
zeoliet bevordert een evenwichtige darmflora en beschermt de darmmucosa.
HYPOALLERGENIC MODER ATE ENERGY; 1,5KG, 7KG EN 14KG
Aanbevolen voor: honden met neiging tot overgewicht, gesteriliseerde honden of oudere honden in geval van: eliminiatiedieet,
voedselallergie (dermatologische aandoeningen en/of spijsverteringsproblemen), voedselintolerantie, bacteriële overgroei,
chronische enteritis/inflammatoryboweldisease (IBD), exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), chronische diarree
Het hydrolysaat van geïsoleerd soja-eiwit is samengesteld uit peptiden met een gering moleculairgewicht en is uiterst licht
verteerbaar en zeer weinig allergenisch. Een gematigd caloriegehalte maakt het mogelijk om de gewichtstoename te beperken bij
honden die een neiging tot overgewicht vertonen. Hoge doseringen biotine, niacine en panthoteenzuur in combinatie met het zinklinoleenzuurcomplex beperken het waterverlies via de opperhuid. Een beperkt fosforgehalte is essentieel om het behoud van de
nierfunctie bij verouderende dieren te bevorderen.
GASTROINTESTINAL JUN IOR; 2,5KG EN 10KG
Aanbevolen voor: acute en chronische diarree bij pups van minder dan 1 jaar, maldigestie, malabsorptie, herstel, colitis, gastritis,
voor teven van kleine en middelgrote rassen met spijsverteringsproblemen: dracht van de 6e tot de 9e week, lactatie.

1

Niet geschikt voor: hyperlipidemie, lymfangiëctasie, exsudatieve enteropathie, pancreatitis, aandoeningen waarbij een laag
vetgehalte geïndiceerd is
De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale
verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. De hoge energiedichtheid voorziet in de voedingsbehoefte voor de groei. Bij
pups met een maagdarmaandoening kan de eetlust verminderd zijn. Door de aangepaste grootte, structuur en vorm zijn de brokjes
makkelijk te weken, wat de spontane voedselopname kan bevorderen. De voeding voorziet volledig in de specifieke
voedingsbehoeften van pups tijdens de groeiperiode.
GASTRO-INTESTINAL; 2KG, 7,5KG EN 14KG
Aanbevolen voor: acute en chronische diarree, chronische enteritis, inflammatoryboweldisease (IBD), maldigestie, malabsorptie,
herstel, exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), gastritis, colitis, anorexia
Niet geschikt voor: pancreatitis of voorgeschiedenis van pancreatitis, hyperlipidemie, lymphangiëctasie, hepatische encephalopathie
(aandoeningen waarbij een laag vetgehalte geïndiceerd is)
De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale
verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Dankzij de hoge energiedichtheid kan met een kleine portie volledig in de
energiebehoefte van de hond worden voorzien. Bij honden met een maag-darmaandoening kan de eetlust verminderd zijn en
gewichtsverlies optreden. De goede acceptatie bevordert de spontane voedselopname, waardoor de hond sneller herstelt. Het
eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan de gezondheid van het maagdarmkanaal.
GASTRO-INTESTINALE MODERATE CALORIE; 2KG, 7,5KG EN 14KG
Aanbevolen voor: acute en chronische diarree, chronische enteritis, inflammatoryboweldisease (IBD), maldigestie, malabsorptie,
exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), gastritis, colitis, chronische pancreatitis
Niet geschikt voor: dracht en lactatie
De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale
verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een gematigde energietoevoer helpt om de gewichtstoename te beperken
bij gesteriliseerde honden en honden met neiging tot overgewicht. Bij honden met een maag-darmaandoening kan de eetlust
verminderd zijn en gewichtsverlies optreden. De goede acceptatie bevordert de spontane voedselopname, waardoor de hond sneller
herstelt. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan de gezondheid van het
maag-darmkanaal.
GASTRO-INTESTINAL LOW FAT; 1,5KG, 6KG EN 12KG
Aanbevolen voor: acute en chronische diarree, acute en chronische pancreatitis, hyperlipidemie, lymfangiëctasie, exsudatieve
enteropathie, exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI)
Niet geschikt voor: dracht en lactatie
De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale
verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een laag vetgehalte verbetert de vertering bij honden met hyperlipidemie of
acute pancreatitis. Het relatief lage gehalte aan oplosbare vezels beperkt de fermentatie in het colon. De combinatie van
synergetisch werkende anti-oxidanten vermindert de oxidatieve stress en neutraliseert vrije radicalen.
FIBRE RESPONSE; 2KG, 7,5KG EN 14KG
Aanbevolen voor: vezel responsieve colitis, stressdiarree, constipatie, aandoeningen waarbij een hoog vezelgehalte geïndiceerd is
Niet geschikt voor: obstipatie (ernstige constipatie, obstructie), megacolon
De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale
verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een hoog vezelgehalte en specifieke vezelcombinatie om de darmfunctie te
bevorderen bij vezel responsieve diarree en colitis. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren,
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dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal. De combinatie van synergetisch werkende anti-oxidanten vermindert
oxidatieve stress en neutraliseert vrije radicalen.
RENAL; 2KG, 7KG EN 14KG
Aanbevolen voor: chronische nierinsufficiëntie (CNI), ter preventie van recidiverende urolithiasis waarbij alkalisering van de urine
noodzakelijk is: uraatstenen, cystinestenen, ter preventie van recidiverende oxalaatstenen bij de hond met een verminderde
nierfunctie.
Niet geschikt voor: dracht, lactatie, groei, pancreatitis of voorgeschiedenis van pancreatitis, hyperlipidemie
Bij chronische nierinsufficiëntie wordt fosfor niet meer goed geëlimineerd door de nier. Beperking van het fosforgehalte is een
essentiële maatregel om de ontwikkeling van nierinsufficiëntie te beperken. De flavanolen helpen de oxidatiestress tegen te gaan en
verbeteren de nierperfusie door hun werking op de vaatjes. Een verhoging van de hoeveelheid omega 3 langketen-vetzuren helpt de
afname van de GlomerularFiltrationRate te beperken. De uremie bevordert de ontwikkeling van laesies van de maag-en
darmmucosa. De combinatie zeoliet en FOS heeft tot doel dit risico te verminderen.
CALM; 2KG EN 4KG
Aanbevolen voor: helpt de hond van minder dan 15kg om zich beter aan te passen aan een nieuwe levenswijze en gewoonten, helpt
de stressgerelateerde spijsverterings- en huidproblemen te beperken, ondersteuning van gedragstherapie bij angstproblemen
Niet geschikt voor: chronische nierinsufficiëntie, metabole acidose, hartinsufficiëntie, hypertensie, pancreatitis of voorgeschiedenis
van pancreatitis, hyperlipidemie
Hydrolysaat door het enzym trypsine van een melkeiwit dat een gepatenteerd actief peptide bevat met een rustgevende werking:
alfa-casozepine. De synergetische werking van de gepatenteerde combinatie van 4 vitamines en 1 aminozuur versterkt de
huidbarrière en minimaliseert de kans op huidirritatie door de synthese van ceramiden te verhogen en het verlies van vocht via de
opperhuid te verminderen. Het gebruik van zeer licht verteerbare eiwitten, cichoreipulp en visolie helpt een maximale
spijsverteringsveiligheid te garanderen. Het mechanische poetseffect van de brok op het tandoppervlak wordt versterkt door het
gebruik van natriumpolyfosfaat.
VOOR KATTEN

OBESITY MANAGEMENT ; 1,5KG, 3,5KG EN 6K G
Aanbevolen voor: obesitas/overgewicht, constipatie: goede respons op voedingsvezels
Niet geschikt voor: dracht, lactatie en groei
Een hoog eiwitgehalte heeft een gunstige invloed op het behoud van de spiermassa. De formule is verrijkt met mineralen en
vitaminen om het effect van de energiebeperking te compenseren. Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de optimale
beweeglijkheid van de gewrichten te behouden. Essentiële vetzuren en sporenelementen dragen bij tot een gezonde huid en een
glanzende vacht.
SENSITIVITY CONTROL BLUE WHITING&RICE; 1,5kg en 3,5kg
Aanbevolen voor: eliminatiedieet, voedingsallergie (dermatologische aandoeningen en/of spijsverteringsproblemen),
voedselintolerantie, chronische enteritis/inflammatoryboweldisease (IBD), acute of chronische diarree
Blauwe wijting en rijst worden zelden in kattenvoeding gebruikt. Hierdoor wordt het risico op allergische reacties gereduceerd. Hoge
doseringen biotine, niacine en pantotheenzuur in combinatie met zink beperken het transepidermaal waterverlies en versterken de
barrièrefunctie van de opperhuid. Een dieet rijk aan visolie verbetert significant op lange termijn de glomerulusfiltratie en beperkt
tegelijkertijd de glomerulosclerose. Uremie kan maagzweren en darmzweren verzoorzaken. De zeoliet en FOS beperken het risico op
de bijhorende spijsverteringsstoornissen.
GASTRO-INTESTINAL; 400G, 2KG EN 4KG
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Aanbevolen voor: acute en chronische diarree, chronische enteritis, inflammatoryboweldisease (IBD), maldigestie, malabsorptie,
herstel, leveraandoeningen (behalve hepatische encephalopathie), colitis, gastritis, anorexia

Niet geschikt voor: hepatische encephalopathie, lymphangiëctasie, exsudatieve enteropathie, pancreatitis
De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale
verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Dankzij de hoge energiedichtheid kan met een kleine portie volledig in de
energiebehoefte van de kat worden voorzien. Bij katten met een maag-darmaandoening kan de eetlust verminderd zijn en
gewichtsverlies optreden. De goede acceptatie bevordert de spontane voedselopnamen, waardoor de kat sneller herstelt. Het
eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan de gezondheid van het maagdarmkanaal.
GASTRO-INTESTINAL MODERATE CALORIE; 400G , 2KG EN 4KG
Aanbevolen voor: volwassen kat met neiging tot overgewicht bij: acute en chronische diarree, chronische enteritis,
inflammatoryboweldisease (IBD), maldigestie, malabsorptie, colitis, gastritis, pancreatitis, exsudatieve encephalopathie
De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, prebiotica, bietenpulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale
verteerbaarheid en ondersteuning van de spijsvertering. Een gematigd vetgehalte is aangewezen in geval van pancreatitis en helpt
om de gewichtstoename te beperken bij gesteriliseerde katten en katten met neiging tot overgewicht. Bij katten met een maagdarmaandoening kan de eetlust verminderd zijn en gewichtsverlies optreden. De goede acceptatie bevordert de spontane
voedselopname, waardoor de kat sneller herstelt. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren,
dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal.
FIBRE RESPONSE; 400G, 2KG EN 4KG
Aanbevolen voor: acute en chronische constipatie
Niet geschikt voor: obstipatie (ernstige constipatie, obstructie), megacolon
De combinatie van bijzonder verteerbare eiwitten, cichoreipulp, rijst en visolie zorgt voor een optimale verteerbaarheid en
ondersteuning van de spijsvertering. Een hoog gehalte van oplosbare vezels en psyllium bevordert de transit en maakt de ontlasting
zachter bij katten met constipatie. Het eicosapentaeenzuur en het docosahexaeenzuur, langketen omega 3-vetzuren, dragen bij aan
de gezondheid van het maag-darmkanaal. De combinatie van synergetisch werkende anti-oxidanten vermindert oxidatieve stress en
neutraliseert vrije radicalen.
RENAL; 500G, 2KG EN 4KG
Aanbevolen voor: chronische nierinsufficiëntie (CNI), ter preventie van recidiverende urolithiasis met calciumoxalaat bij katten met
een verminderde nierfunctie, hepatische encefalopathie, ter preventie van recidiverende urolithiasis waarbij alkalisering van de urine
noodzakelijk is: uraatstenen, cystinestenen,...
Niet geschikt voor: dracht, lactatie, groei
Bij chronische nierinsufficiëntie (CNI) slaagt de nier er niet meer in om het fosfor naar behoren af te voeren. De fosfortoevoer
beperken is een essentiële maatregel om de verdere ontwikkeling van de nierinsufficiëntie te remmen. De meervoudig onverzadigde
omega 3 langketen vetzuren zoals EPA dragen bij tot het behoud van de filtering van het bloed door de glomeruli, verbeteren de
nierperfusie en beperken de cellulaire ontstekingsreacties. Het complex van synergetische antioxidanten beperkt de afbraak van het
cellulair DNA, versterkt de immuniteit en remt de ouderdomsverschijnselen. Uremie bevordert de ontwikkeling van ulcera van de
maag- en darmmucosa. De combinatie van zeoliet en FOS heeft tot doel het risico op bijkomende maag- darmproblemen te
verminderen.
RENAL SPECIAL; 500G, 2KG EN 4KG
Aanbevolen voor: chronische nierinsufficiëntie (CNI), ter preventie van recidiverende urolithiasis met calciumoxalaat bij katten met
een verminderde nierfunctie, hepatische encefalopathie, ter preventie van recidiverende urolithiasis waarbij alkalisering van de urine
noodzakelijk is: uraatstenen, cystinestenen,...
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Niet geschikt voor: dracht, zogen, groei
Katten met nierinsufficiëntie lijden vaak aan anorexie. Een verhoogde smakelijkheid bevordert de spontane voedselopname. Bij
chronische nierinsufficiëntie (CNI) slaagt de nier er niet meer in om het fosfor naar behoren af te voeren. De fosfortoevoer beperken
is een essentiële maatregel om de verdere ontwikkeling van de nierinsufficiëntie te remmen. De meervoudig onverzadigde omega 3
langketen vetzuren dragen bij tot het behoud van de filtering van het bloed door de glomeruli, verbeteren de nierperfusie en
beperken de cellulaire ontstekingsreacties. Uremie bevordert de ontwikkeling van ulcera van de maag- en darmmucosa. De
combinatie van zeoliet en FOS heeft tot doel het risico op bijkomende maag-darmproblemen te verminderen.
MOBILITY; 500G EN 2KG
Aanbevolen voor: ondersteuningen van de beweeglijkheid van de gewrichten bij de kat, ondersteuning van de gewrichten na een
orthopedische chirurgische ingreep of na een trauma
Niet geschikt voor: dracht, lactatie en groei
Toevoer van extract van Groenlipmossel en voorlopers van het kraakbeen om de gewrichten te ondersteunen. Hoge toevoer van
EPA/DHA om de gezondheid van de gewrichten extra te ondersteunen. Complex van synergetische antioxidanten dat helpt om de
vrije radicalen te bestrijden.
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