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GEZONDHEIDSVOEDING 

Deze voeding is een voeding op maat. Dit wil zeggen een voeding aangepast aan uw hond of kat. Deze voeding is dan ook duurder 

dan onze economische lijn. Voor honden verkiezen wij hier het VetEssentials programma van Hill's. Voor katten de lijn van Royal 

Canin. 

VOOR GROEIENDE HONDEN 

VETESSENTIALS PUPPY;  2KG EN 10KG 

De eerste maanden zijn essentieel voor de levenslange gezondheid van uw pup. Daarom is Hill'sScience Plan VetEssentials Puppy 

speciaal ontwikkeld voor de essentiële gezondheidsbehoeften van uw pup. Ze bevatten bewezen hoeveelheden natuurlijk DHA dat 

helpt bij de ontwikkeling van het gezichtsvermogen en de hersenen. Immuniteit: Wetenschappelijk bewezen anti-oxidanten met 

hoge gehalten aan vitamine E om een gezond immuunsysteem in stand te houden. Vitaliteit: Perfecte balans van mineralen en 

omega-3 vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van botten en gewrichten. Spijsvertering: Licht verteerbare eiwitten en een 

optimale balans van vezels om een gezond spijsverteringskanaal te ondersteunen. Gezondheid van mond en gebit: Een perfecte 

balans van vitaminen en mineralen voor een gezonde ontwikkeling van het gebit. Huid en vacht: Hoge gehalten omega-6 vetzuren 

zorgen voor een gezonde huid en een glanzende vacht. 

VETESSENTIALS PUPPY LARGE BREED; 2KG EN 10KG 

De eerste maanden zijn essentieel voor de levenslange gezondheid van uw pup. Daarom is Hill'sScience Plan VetEssentials Puppy 

Large Breed speciaal ontwikkeld voor de essentiële gezondheidsbehoeften van uw pup. Ze bevatten bewezen hoeveelheden 

natuurlijk DHA dat helpt bij de ontwikkeling van het gezichtsvermogen en de hersenen. Immuniteit: Wetenschappelijk bewezen anti-

oxidanten met hoge gehalten aan vitamine E om een gezond immuunsysteem in stand te houden. Vitaliteit: Perfecte balans van 

mineralen en omega-3 vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van botten en gewrichten. Spijsvertering: Licht verteerbare eiwitten 

en een optimale balans van vezels om een gezond spijsverteringskanaal te ondersteunen. Gezondheid van mond en gebit: Een 

perfecte balans van vitaminen en mineralen voor een gezonde ontwikkeling van het gebit. Huid en vacht: Hoge gehalten omega-6 

vetzuren zorgen voor een gezonde huid en een glanzende vacht. 

VOOR VOLWASSEN HONDE N 

VETESSENTIALS ADULT MINI; 2KG EN 7KG 

Honden worden meestal als volwassen beschouwd wanneer ze tussen de 12 maanden en 7 jaar oud zijn. Als volwassene heeft uw 

hond zijn eigen specifieke voedingsbehoeften om hem in topconditie te houden en te zorgen dat hij een lang en actief leven leidt. 

Om die reden hebben we Hill'sScience Plan VetEssentials Adult Mini ontwikkeld om aan de essentiële gezondheidsbehoeften van 

volwassen honden tegemoet te komen. Gebit: Unieke technologie die een wetenschappelijk bewezen reinigende werking heeft. 

Gewicht: De geschikte hoeveelheden eiwitten en vet om het ideale gewicht op peil te helpen houden. Huid en vacht: Hoge gehalten 

omega-6 vetzuren helpen te zorgen voor een gezonde huid en glanzende vacht. Spijsvertering: Licht verteerbare eiwitten en een 

optimale balans van vezels om een gezond spijsverteringskanaal te ondersteunen. Vitaliteit: Perfecte balans van mineralen en 

omega-3 vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van botten en gewrichten. 

VETESSENTIALS ADULT;  2KG EN 10KG 

Honden worden meestal als volwassen beschouwd wanneer ze tussen de 12 maanden en 7 jaar oud zijn. Als volwassene heeft uw 

hond zijn eigen specifieke voedingsbehoeften om hem in topconditie te houden en te zorgen dat hij een lang en actief leven leidt. 

Om die reden hebben we Hill'sScience Plan VetEssentials Adult ontwikkeld om aan de essentiële gezondheidsbehoeften van 

volwassen honden tegemoet te komen. Gebit: Unieke technologie die een wetenschappelijk bewezen reinigende werking heeft. 

Gewicht: De geschikte hoeveelheden eiwitten en vet om het ideale gewicht op peil te helpen houden. Huid en vacht: Hoge gehalten 

omega-6 vetzuren helpen te zorgen voor een gezonde huid en glanzende vacht. Spijsvertering: Licht verteerbare eiwitten en een 

optimale balans van vezels om een gezond spijsverteringskanaal te ondersteunen. Vitaliteit: Perfecte balans van mineralen en 

omega-3 vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van botten en gewrichten. 

VETESSENTIALSMATURE ADULT MINI; 2KG EN 7KG 
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Naarmate uw hond ouder wordt, verandert zijn stofwisseling, evenals andere behoeften zoals bijv. de hoeveelheid lichaamsbeweging 

die hij nodig heeft. U kunt hem gezond en fit houden door hem voeding te geven die speciaal is samengesteld voor oudere honden. 

Mature Adult Mini is speciaal samengesteld om aan de essentiële gezondheidsbehoeften van oudere honden tegemoet te komen. 

Vitale organen: Veilige hoeveelheden natrium en fosfor die gezonde, vitale orgaanfuncties ondersteunen, in het bijzonder de nieren. 

Gebit: Unieke vezeltechnologie van de brokken die een wetenschappelijk bewezen reinigende werking op de tanden heeft. 

Spijsvertering: Licht verteerbare eiwitten en een optimale balans van vezels om een gezond spijsverteringskanaal te ondersteunen. 

Gewicht: De geschikte hoeveelheden eiwitten en vet om het ideale gewicht op peil te helpen houden. Vitaliteit: Een perfecte balans 

van mineralen en omega-3 vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van botten en gewrichten. 

VETESSENTIALSMATURE ADULT; 2KG EN 10KG 

Naarmate uw hond ouder wordt, verandert zijn stofwisseling, evenals andere behoeften zoals bijv. de hoeveelheid lichaamsbeweging 

die hij nodig heeft. U kunt hem gezond en fit houden door hem voeding te geven die speciaal is samengesteld voor oudere honden. 

Mature Adult is speciaal samengesteld om aan de essentiële gezondheidsbehoeften van oudere honden tegemoet te komen. Vitale 

organen: Veilige hoeveelheden natrium en fosfor die gezonde, vitale orgaanfuncties ondersteunen, in het bijzonder de nieren. Gebit: 

Unieke vezeltechnologie van de brokken die een wetenschappelijk bewezen reinigende werking op de tanden heeft. Spijsvertering: 

Licht verteerbare eiwitten en een optimale balans van vezels om een gezond spijsverteringskanaal te ondersteunen. Gewicht: De 

geschikte hoeveelheden eiwitten en vet om het ideale gewicht op peil te helpen houden. Vitaliteit: Een perfecte balans van 

mineralen en omega-3 vetzuren voor een gezonde ontwikkeling van botten en gewrichten. 

VOOR GROEIENDE KATTEN 

WEANING ; 400G EN 2KG 

Aanbevolen voor: 

- Kittens van 4 weken tot 4 maanden: kittens in de groei, drachtige/zogende kattin, kan bevochtigd worden toegediend tijdens het 

spenen om de overgang naar brokken te vergemakkelijken 

Het synergetisch complex van anti-oxidanten stelt het organisme in staat om zich beter te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf 

en versterkt ook het effect van vaccinaties. Door de hoge energiewaarde kan het volume van de maaltijden verkleind worden, wat de 

belasting van de darmen beperkt. De rijst is een bron van zeer gemakkelijk verteerbaar zetmeel. De hoeveelheid onverteerbare 

eiwitten verkleint gegarandeerd door de selectie van eiwitten die gemakkelijk door de darmen verteerd worden en die het aantal 

proteïnen in de dikke darm met 20 tot 40% verkleinen. 

GROWTH;  400G, 2KG EN 4KG 

Aanbevolen voor: 

- Kitten van 4 maanden tot de sterilisatie 

- Kitten van 4 maanden tot 12 maanden 

- Drachtige/zogende kattin 

De rijst is een bron van zeer gemakkelijk verteerbaar zetmeel. De textuur en de vorm van de brokken zorgen voor een mechanische 

poetsbeurt die de vorming van tandplak remt. De hoeveelheid onverteerbare eiwitten verkleint gegarandeerd door de selectie van 

eiwitten die gemakkelijk door de darmen verteerd worden en die het aantal proteïnen in de dikke darm met 20 tot 40% verkleinen. 

Het synergetisch complex van anti-oxidanten stelt het organisme in staat om zich beter te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf 

en versterkt ook het effect van vaccinaties. 

VOOR VOLWASSEN KATTEN 

YOUNG MALE SKIN;  400G, 1,5KG EN 3,5KG 

Aanbevolen voor: 

- Jonge, gesteriliseerde kater tot 7 jaar, gevoelig voor huidproblemen 
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- Groep katten van beide geslachten, gevoelig voor huidproblemen 

Een hyperproteïnendieet helpt de spiermassa beter te behouden dan een klassiek dieet en maakt de voeding erg smakelijk. Hoge 

doseringen biotine, niacine en panthoteenzuur in combinatie met het zink-linoleenzuurcomplex beperken het waterverlies via de 

opperhuid en versterken de barrièrefunctie van de opperhuid. Als het volume van de urine toeneemt, daalt meteen ook de 

verzadiging van de urine met struviet en calciumoxalaat. Een aangepaste verhouding tussen fermenteerbare vezels en niet 

fermenteerbare vezels vergemakkelijkt het verwijderen van haarballen. 

YOUNG FEMALE SKIN; 400G, 1,5KG EN 3,5KG 

Aanbevolen voor: 

- Jonge, gesteriliseerde kattin tot 7 jaar, gevoelig voor huidproblemen 

Als het volume van de urine toeneemt, daalt meteen ook de verzadiging van de urine met struviet en calciumoxalaat. Hoge 

doseringen biotine, niacine en panthoteenzuur in combinatie met het zink-linoleenzuurcomplex beperken het waterverlies via de 

opperhuid en versterken de barrièrefunctie van de opperhuid. Een hyperproteïnendieet vergroot de zin om te eten en bevordert de 

vorming van magere massa. Een aangepaste verhouding tussen fermenteerbare vezels en niet fermenteerbare vezels vergemakkelijkt 

het verwijderen van haarballen. 

SENIOR; 1,5KG, 3KG EN 6KG 

Aanbevolen voor: 

- Gesteriliseerde katers en kattinnen van meer dan 10 jaar 

Het fosforgehalte moet beperkt worden om een goede werking van de nieren te bevorderen. Helpt de degeneratie van de 

gewrichten te voorkomen door middel van de synergetische werking van de chondroïtine en de glucosamine. Vertragen van de 

celveroudering en versterken van het immuunsysteem: het complex van synergetische anti- oxidanten beperkt de afbraak van het 

cellulair DNA, versterkt de immuniteit en remt de ouderdomsverschijnselen. Als het volume van de urine toeneemt, daalt meteen 

ook de verzadiging van de urine met struviet en cacliumoxalaat. 

 

 


