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Fokker bewandelt de weg van de vooruit-
gang. Alleen het voldoen aan de standaard 
voedingseisen is bij lange na niet voldoende. 
Ieder dier is uniek en verdient de voeding die 
bij hem past. Behalve de aangeboren 
verschillen (o.a. specifieke raskenmerken) 
spelen ook de levensfase, temperament, 
omgeving en mate van inspanning een 
essentiële rol. Het assortiment van Fokker 
komt volledig tegemoet aan al deze 
omstandigheden. 

Met trots presenteren wij u hierbij het 
volledige overzicht van alle Fokker kwaliteits-
voedingen.

De diverse productlijnen voorzien in de 
voedingsbehoefte én de wijze van voeren die 
het beste bij u en uw huisdier past. De 
informatie bij de producten dient als 
toelichting om de voeding van uw keuze te 
bepalen. Aanvullende informatie, zoals 
samenstelling, voedingstabellen, gebruiks-
aanwijzing e.d. vindt u op de verpakking of 
op de Fokker website.

Fokker Premium hondenvoeding
“Top of the bill” kwaliteitsvoeding voor uw 
hond. Fokker premium hondenvoeding geeft 
uw hond van start tot finish het beste dat u 
zich maar kunt wensen. Kies de meest 
geschikte voeding op pagina 4, 5, 6 en 7.

Fokker Premium kattenvoeding
Uw kat neemt met minder geen genoegen. 
Fokker premium kattenvoeding biedt in elke 
levensfase optimale afstemming in de 
voedingsbehoefte van uw kat. Uw kat is 
gelukkiger en vitaler wanneer u de juiste 
keuze maakt op pagina 8 en 9.

Fokker Customized hondenvoeding
Topvoeding specifiek bereid en afgestemd 
op uw rashond. U weet beter als geen ander 
dat uw hond bijzonder is. Reden waarom u 
dan ook uitsluitend de beste voeding wilt. 
Fokker Customized voeding voldoet volledig 
aan de wensen van de hond en daarom ook 
aan die van u: gezond en lekker eten dat 
bijdraagt aan een fijn leven. Raadpleeg 
pagina 10 en 11 voor een juiste keuze.

Fokker Country honden- en 
kattenvoeding
Uitgebalanceerde voeding met een uit- 
 gebreide variatie aan ingrediënten, volledig 
geïnspireerd door de natuur. Een selectie van 
voedingen voor hond en kat met specifieke 
eigenschappen en samenstellingen.

Alle informatie en nieuws online 
In dit overzicht vindt u ons volledige  assortiment met in het kort de daarbij behorende 
productkenmerken. Wilt u meer informatie over een specifieke voeding voor uw hond of 
kat, kijk dan op onze website www.fokkerpetfood.com 

Daar vindt u voedingstabellen, gebruiks aanwij zingen en productsamen stellingen.
Tevens kunt u via de website, voor al uw vragen en opmerkingen, contact met ons 
opnemen. 

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van nieuwtjes en aanbiedingen? Volg ons dan op  
Facebook, Twitter en Linkedin.

Fokker ontwikkelt al bijna 40 jaar superieure voeding voor honden en katten. 
Met toepassing van uitsluitend de hoogste kwaliteit ingrediënten en de 
overtuiging dat voeding altijd zeer smakelijk moet zijn, draagt Fokker bij  
aan de gezondheid van vele huisdieren.

Bij Fokker bereiden wij 
honden- en kattenvoeding met 
vakmanschap. Hierbij kiezen we 

uitsluitend de beste ingrediënten 
en werken we volgens de 

nieuwste technieken.
Dat garandeert de kwaliteit 

van élke brok.

Co
un

tr
y 

ho
nd

 +
 k

at

Balance

Balance
wild & gevogelte

Balance
vlees & vis

Volledige hondenvoeding met 
pure en authentieke ingrediënten, 
 rechtstreeks uit de natuur. 

Fokker Country Balance is verrijkt met 
appel (voor een goede spijsvertering), 
echinacae (helpt het immuunsysteem 
te versterken), spirulina (voor een 
gezonde huid en vacht) en cranber-
ries (voor een gezonde blaasfunctie). 
Stuk voor stuk  ingrediënten die een 
gezond en actief  leven stimuleren. 
De krokante brokken van Country 
Balance zijn licht verteerbaar.

Verkrijgbaar in 3 kg en 15 kg

Volledige kattenvoeding 
van hoge kwaliteit met 
verschillende smaken.

Fokker Country Balance Wild 
en Gevogelte is een gevari-
eerde mix van hoogwaardig 
eend-wild én tevens hoog-
waardige kip en kalkoen. 
Een zeer smakelijke voeding 
die uw kat vitaal en gezond  
houdt.

Verkrijgbaar in 3 kg en 10 kg

Volledige kattenvoeding 
van hoge kwaliteit met 
verschillende smaken.

Fokker Country Balance Vlees 
en Vis is een gevarieerde 
mix van hoogwaardig rund 
en gevogelte én tevens 
hoogwaardige tonijn, zalm en 
ansjovis. Een zeer smakelijke 
voeding die uw kat vitaal en 
gezond houdt.

Verkrijgbaar in 3 kg en 10 kg

Wilt u een goede gezondheid voor uw hond 
en vindt u daarnaast specifieke eigenschap-
pen van de voeding erg belangrijk? 
Maak dan uw keuze uit het Fokker Country 
assortiment.  Uitgebalanceerde voeding op 

basis van  dierlijke én plantaardige ingrediën-
ten, volledig  geïnspireerd door de natuur. 
Fokker Country volledige voeding is 
verkrijgbaar in krokante (Balance) of geperste 
(Match) brokken. Bij Fokker Dinner maakt u 

door toe  voeging van water of bouillon een 
heerlijke maaltijd. Tenslotte biedt de 
aanvullende voeding Fokker Groentemix u de 
mogelijkheid met vers vlees zelf een maaltijd 
samen te stellen.

Kijk voor aanvullende informatie op fokkerpetfood.com
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Aanvullende hondenvoeding om 
te mengen met (vers) vlees of vis. 

Fokker Country Groentemix is een 
licht verteerbare, plantaardige voe-
ding op basis van maïs, tarwe, prei, 
wortel, erwten en rijst. Groentemix 
bevat nauwelijks vet en heeft een 
zeer laag eiwitpercentage. Voeg 
voor gebruik altijd warm water of 
bouillon toe.

Verkrijgbaar in 6 kg

Volledige voeding voor 
honden in de vorm van een 
warme maaltijd.

Fokker Country Dinner is 
een gevarieerde maaltijd 
bestaande uit vleesbrokken, 
granen en groenten. 
De geadviseerde toevoeging 
van warm water of bouillon, 
maakt Dinner zeer smakelijk 
voor uw hond. Ook mag u 
(vers) vlees toevoegen. 
Dit product is geschikt ter 
afwisseling van een maaltijd 
met brokken.

Verkrijgbaar in 3 kg en 15 kg

Geïn
spireerd

 d o o r  d e n atuur

Groentemix

Dinner

Match

Volledige voeding voor actieve 
 volwassen honden op basis van een 
geperste brok.

Fokker Country Match leidt tot minder 
en compactere ontlasting en schone, 
sterke tanden. Productie vindt plaats 
onder lage temperatuur, waardoor de 
kwaliteit van de ingrediënten optimaal 
blijft. Met chondroïtine en glucosamine 
voor de opbouw en onderhoud van 
kraakbeen en gewrichten. 

Verkrijgbaar in 4 kg en 15 kg
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Vers verwerken

Kwaliteitskeuring

Geconditioneerd productieproces

Vers verpakken

Luchtdrogen

Voeding bereiden

Bereid met écht vers vlees
graanvrij

Fokker +Fresh Meat is een high 
premium hondenvoeding voor 
volwassen honden met 35% kip, 
waarvan maar liefst 20% verse kip. 

Fokker +Fresh Meat is volledig vrij van granen 
(0%) en daardoor tevens gluten (allergie)vrij. 
Fokker +Fresh Meat bevat (zoete) aardappels, 
groenten en vruchten en is daardoor gezond en 
beschermend. Hoogwaardige Noorse zalmolie, 
net als lijnzaad een bron van omega 3-6 
vetzuren, geeft optimale ondersteuning voor 
een volle en glanzende vacht.  De toevoeging 
van chondroïtine en glucosamine ondersteunt 
de bescherming van het kraakbeen. 
Dit kwaliteitsproduct heeft een zeer hoge 
verteerbaarheid. De hierdoor beperkte 
hoeveelheid ontlasting is door het gebruik van 
Yucca nagenoeg reukloos. Fokker +Fresh Meat 
is het beste dat u uw hond kunt bieden.

S|M|L
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  Kleine rassen Middelgrote rassen Grote rassen
  2-10 kg. 10-30 kg. 30-80 kg.

Volwassen vanaf 8-10 maanden 10-12 maanden 12-18 maanden 

Senior vanaf 9-11 jaar 7-9 jaar 5-7 jaar

Wanneer is uw hond volwassen of senior?

Onweerstaanbaar 
lekker

Verantwoorde herkomst 
van de gebruikte 

grondstoffen

Alleen de hoogste 
kwaliteit is goed 

genoeg

Praktijkervaring en 
onderzoek leiden 

tot de meest 
optimale voeding

Topconditie, energiek 
en fit tot op hoge 

leeftijd

Smaak Grondstoffen Ingrediënten Receptuur Resultaat



Fokker Smart is een volledige high  premium 
voeding voor uw rashond, vanaf de leeftijd 
van 10 maanden. 

Zalmolie en aminozuren (o.a. methionine en 
tyrosine) ondersteunen de natuurlijke vacht 
(kleur) en helpen huidirritaties te voorkomen. 
Onderhoud van gewrichten en kraakbeen zijn 
essentieel bij de beweeglijke hond. Chon-
droïtine en glucosamine dragen hiertoe bij. 
De toevoeging van L-carnitine bevordert de 
omzetting van vet in energie, waardoor een 
compacte spiermassa en een juist gewicht van 
de hond behouden blijft. De hoge verteer-
baarheid en de toevoeging van yucca, zorgen 
voor een compacte en nagenoeg reukloze 
ontlasting.

Verkrijgbaar in 1,5 kg en 3 kg

West Highland White Terriër 

Jack Russell Terriër

Teckel

Chihuahua korthaar

Chihuahua langhaar

Dwergpinscher
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Kijk voor aanvullende informatie op fokkerpetfood.com
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Dwergschnauzer

Papillon

Adult

Volledige voeding voor 
 volwassen honden met een 
gewicht van 10-30 kg. 

Om in optimale conditie te blijven 
verdient uw hond een hoog ver-
teerbare en energierijke voeding. 
Fokker Adult M is geschikt voor 
honden met een gemiddeld 
energieverbruik. Noorse zalmolie 
ondersteunt een gezonde huid 
en een blijvend glanzende vacht. 
Bevat inuline voor een perfecte
darmwerking en een compacte 
ontlasting. Fokker Adult M is erg 
smakelijk, uw hond eet het met 
plezier.

Verkrijgbaar in 2,5 kg en 13 kg

Adult

Volledige voeding voor 
 volwassen honden met een 
gewicht van 30-80 kg. 

Fokker Adult L bevat Noorse zalm - 
  olie voor een gezonde huid en een 
blijvend glanzende vacht. Door de 
hoge verteerbaarheid is het niet 
 nodig grote hoeveelheden te 
voeren. Dit zorgt voor een compacte 
ontlasting. Gewrichten en botten 
krijgen het bij grote rassen zwaar te 
verduren en vereisen specifieke 
ondersteuning. Fokker Adult L 
draagt hiertoe bij met een optimale 
verhouding aan calcium en fosfor. 
De toevoeging van chondroïtine en 
glucosamine ondersteunt tevens de 
bescherming van het kraakbeen. 

Verkrijgbaar in 4,5 kg en 13 kg

Adult

Volledige voeding voor 
 volwassen honden met een 
gewicht van 2-10 kg. 

Om in optimale conditie te blijven 
verdienen kleine honden een 
hoog verteerbare en energierijke 
voeding. Fokker Adult S bestaat 
uit kleine brokjes, die precies zijn 
afgestemd op de kaakgrootte van 
de kleine rassen. Noorse zalmolie 
ondersteunt een gezonde huid 
en een blijvend glanzende vacht. 
Fokker onderscheidt zich verder 
door de compacte, nagenoeg 
reukloze ontlasting. Fokker Adult 
S is erg smakelijk, uw hond eet het 
met plezier.

Verkrijgbaar in 2,5 kg en 7 kg

Volledige voeding voor 
 opgroeiende honden met een 
volwassen gewicht van 2-10 kg.

De kleine Fokker brokjes zijn precies 
afgestemd op de kaakgrootte 
van kleine rassen en bevatten alle 
be nodigde voedingsstoffen in de 
meest optimale verhouding. 
De ontwikkeling van gezonde bot-
ten en sterke spieren is de zekerheid 
voor een energieke en speelse 
pup. Noorse zalmolie ondersteunt 
een gezonde huid en een blijvend 
 glanzende vacht. Tot de leeftijd van 
8-10 maanden is dit product de 
perfecte start voor uw hond. Fokker 
Puppy/Junior S is erg smakelijk, uw 
hond eet het met plezier.

Verkrijgbaar in 2,5 kg

PuPPy/Junior

Volledige voeding voor 
 opgroeiende honden met een 
volwassen gewicht van 10-30 kg.

De uitgekiende selectie van 
 ingrediënten staat garant voor een 
gelijkmatige groei. De ontwikke-
ling van gezonde botten en sterke 
spieren is de zekerheid voor een 
energieke en speelse pup. Noorse 
zalmolie ondersteunt een gezonde 
huid en een blijvend glanzende 
vacht. Tot de leeftijd van 
12 maanden is dit product de 
perfecte start voor uw hond. Schakel 
daarna over op Fokker Adult M voor 
een geweldig leven. Fokker Puppy/
Junior M is erg smakelijk, uw hond 
eet het met plezier.

Verkrijgbaar in 2,5 kg en 13 kg

PuPPy/Junior

Volledige voeding voor 
 opgroeiende honden met een 
volwassen gewicht van 30-80 kg.

De uitgekiende selectie van 
ingrediënten staat garant voor een 
gelijkmatige groei van het skelet, 
wat groeipijnen kan voorkomen. 
Daarnaast is de ontwikkeling van 
sterke spieren de zekerheid voor een 
energieke en speelse pup. Noorse 
zalmolie ondersteunt een gezonde 
huid en een blijvend glanzende 
vacht. Geef Fokker Puppy/Junior L 
zeker tot de leeftijd van 12 maanden. 
Grotere rassen mag u de brokjes 
zelfs tot 18 maanden geven. Fokker 
Puppy/Junior L is erg smakelijk, uw 
hond eet het met plezier.

Verkrijgbaar in 4,5 kg en 13 kg

S SM ML LMilk PuPPy/Junior
Great Start Everyday Excellence Everyday Excellence Everyday ExcellenceGreat Start Great Start Great Start
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Voor pups maar ook voor 
 drachtige en zogende teven. 

Fokker Milk is een volledige 
moeder melk vervangende 
 hondenvoeding voor pasgeboren 
pups. Hoogwaardige melk voeding 
is de basis voor een gezonde hond.  
Dit kwaliteitsproduct voorziet 
volledig in deze behoefte. Door de 
bijzondere eigenschappen is 
Fokker Milk ook  geschikt als 
bij-voeding voor pups en jonge 
honden ter bevordering van een  
gezonde en gelijkmatige groei. 
Tevens is dit product ideaal als 
ondersteuning bij drachtige en 
zogende teven en draagt het bij 
aan het herstel van zieke dieren. 

Verkrijgbaar in 500 g en 2,5 kg

5
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Sensible

Volledige premium katten-
voeding, speciaal ontwikkeld 
voor katten met een over-
gevoeligheid voor voeding. 

Voedingsallergie en overgevoe-
ligheid uiten zich in de vorm 
van huidaandoeningen en/of 
maag- en darmproblemen, zoals 
diarree en braken. Fokker Sensible 
onderscheidt zich door een 
hoge acceptatie en een goede 
verteerbaarheid. Dit zorgt voor een 
gereduceerde voedingsbehoefte, 
waardoor de kat met minder 
 voedsel kan volstaan. Fokker 
Sensible ondersteunt een stabiele 
darmwerking. Fokker Sensible is 
erg smakelijk, uw kat eet het graag.

Verkrijgbaar in 750 g, 3 kg en 10 kg

Kitten

Volledige premium kitten-
voeding,  speciaal afgestemd op 
de  behoeften van jonge katten.

Het gebruik van hoogwaardige 
ingrediënten, zorgt voor de 
ontwikkeling van een gezonde kat 
in topconditie. Fokker Kitten is rijk 
aan meervoudig onverzadigde 
vetzuren. Deze dragen bij aan een 
optimale conditie van huid en 
vacht. Fokker Kitten ondersteunt 
drachtige poezen en bevordert de 
melkvoorziening van lacterende 
katten. Fokker Kitten is erg 
smakelijk en wordt daarom door 
alle kittens graag gegeten.

Verkrijgbaar in 750 g en 3 kg

Adult

Volledige premium katten-
voeding voor volwassen katten 
in de kracht van hun leven. 

Fokker Adult is een hoogwaardige 
en evenwichtige maaltijd, rijk 
aan meervoudig onverzadigde 
vetzuren. Deze ondersteunen 
een optimale conditie van huid 
en vacht. Het uitgebalanceerde 
gehalte aan mineralen, sporen-
elementen en vitaminen dragen 
bij aan een fitte kat. Fokker Adult 
ondersteunt het goed functione-
ren van de urinewegen van de kat 
(PH6-PH6,5). Fokker Adult is erg 
smakelijk en wordt daarom door 
alle katten graag gegeten.

Verkrijgbaar in 750 g, 3 kg en 10 kg

Senior

Volledige premium voeding, 
 speciaal  afgestemd op de 
 behoeften van oudere katten 
(vanaf ongeveer 8 jaar). 

Katten op oudere leeftijd hebben 
door verandering in het lichaam 
aangepaste voedingsbehoef-
ten. Het verhoogde gehalte aan 
speciale ballaststoffen (ruwvezel) 
ondersteunt de darmflora en 
daarmee een goede spijsvertering. 
De evenwichtige samenstelling 
draagt bij aan het behoud van vi-
tale orgaanfuncties. Fokker Senior 
helpt de opbouw van tandsteen 
te voorkomen. Fokker Senior is erg 
smakelijk, uw kat eet het graag.

Verkrijgbaar in 750 g en 3 kg

Kijk voor aanvullende informatie op fokkerpetfood.com

Een compleet assortiment premium 
kattenvoeding. Kies de beste voeding 
voor uw kat!

Fokker Kitten, vol bouwstoffen en energie om 
uw opgroeiende Kitten de optimale start te 
geven. Een smakelijke voeding voor alle 
volwassen katten is Fokker Adult. Heeft uw kat 
een overgevoeligheid voor voeding? Fokker 
Sensible kan de oplossing bieden. Of zoekt u 
juist een voeding met wat minder energie en 
meer vezels?, zoals Fokker Light. Uw kat blijft 
dan zonder hongergevoel netjes op gewicht. 
Leeft uw kat uitsluitend binnenshuis? Fokker 
Indoor zorgt voor een optimale conditie van 
huid en vacht. Fokker Senior draagt bij aan het 
behoud van vitale orgaanfuncties, indien uw 
kat op leeftijd is.

Een leven lang fit en gezond

optimal digestionoptimal carehealth & growth age support

Indoor

Volledige premium katten-
voeding voor volwassen  katten 
die  binnenshuis leven. 

Meervoudig onverzadigde vetzu-
ren in de voeding ondersteunen 
een optimale conditie voor huid 
en vacht. Binnenshuis levende 
katten verzorgen zich intensiever 
en hebben - door de constante 
temperatuur in huis - meer haar-
verlies.  Fokker Indoor reguleert 
de haarbalvorming die door deze  
vachtverzorging kan ontstaan. 
Specifieke ingrediënten  (yucca)  in 
de voeding reduceren de geur van 
de kattenbak. Fokker Indoor on-
dersteunt het goed functioneren 
van de urinewegen van de kat. 

Verkrijgbaar in 750 g, 3 kg en 10 kg

healthy & fit

Volledige  premium katten-
voeding voor volwassen katten 
met een verlaagde energie-
behoefte óf met de neiging tot 
overgewicht. 

Het verhoogde gehalte aan ruw-
vezel kan zorgen voor een snelle 
verzadiging en daarmee bijdragen 
aan een gewichtsreductie. Hier-
door worden spieren, botten en 
gewrichten ontlast, hetgeen kan 
leiden tot een hogere levensver-
wachting en soepelere beweging. 
Fokker Light ondersteunt het goed 
functioneren van de urinewegen 
en is daarom zeer geschikt voor 
gecastreerde/gesteriliseerde 
katten. 

Verkrijgbaar in 750 g, 3 kg en 10 kg

Light
sterilised & overweight
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Perfect voor uw rashond
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Fokker Star is een volledige high  premium 
voeding voor uw rashond, vanaf de leeftijd 
van 10 maanden. 

De speciaal aan de kaakgrootte aangepaste 
vorm en grootte van de brokjes vergemak-
kelijken de opname van de voeding. 
 Chondroïtine en glucosamine dragen bij aan 
de opbouw en onderhoud van het kraakbeen 
en de gewrichten. De hoge  verteerbaarheid 
en de toevoeging van yucca, zorgen voor een 
compacte en  nagenoeg reukloze ontlasting. 
Uw hond smult van Fokker Star. Geen enkele 
hond kan dit  smakelijke product weerstaan. 
Iedere dag weer!

Verkrijgbaar in 1,5 kg en 3 kg

Fokker Shine is een volledige high  premium 
voeding voor uw rashond, vanaf de leeftijd 
van 10 maanden.

Zelfs de meest moeilijke eters worden 
verwend met de unieke smaakbeleving van 
Fokker Shine. De combinatie van omega-
vetzuren, lecithine en biotine dragen bij aan 
een glanzende vacht en een gezonde huid. 
Een mengsel van mineralen, gecombineerd 
met een optimale vorm van de brokjes, 
stimuleert het kauwen waardoor tandplak 
wordt gereduceerd. De hoge verteerbaarheid 
en de toevoeging van yucca, zorgen voor een 
compacte en nagenoeg reukloze ontlasting.

Verkrijgbaar in 1,5 kg en 3 kg

Lhasa Apso

Yorkshire Terriër

Shih Tzu

Malteser
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lAMb & ricE

Volledige voeding voor 
 volwassen honden op basis van 
lam en rijst. 

Fokker Lamb & Rice is bijzonder 
geschikt voor gevoelige honden 
en honden met de neiging tot 
allergieën. Dit kwaliteitsproduct 
bevat o.a. Noorse zalmolie, als bron 
van omega 3-6 vetzuren, precies 
in de meest optimale verhouding, 
wat een volle en glanzende vacht 
ondersteunt. Tevens helpt Fokker 
Lamb & Rice eczeem, haaruitval 
en een schilferige huid te voor-
komen. Fokker Lamb & Rice is erg 
 smakelijk, dus zeer geschikt voor 
kieskeurige eters. Fokker Lamb & 
Rice is een absoluut topproduct.

Verkrijgbaar in 2,5 kg en 13 kg

ActivE 

Hoogwaardige en volledige 
 voeding voor volwassen honden 
met een verhoogd energie-
verbruik. 

Fokker Active is geschikt voor 
beweeglijke honden in en om het 
huis, zowel bij sport als bij spel. 
Fokker Active is tevens het ideale 
product voor honden die tijdens of 
na de dracht- en zoogperiode of na 
ziekte in conditie moeten  komen. 
Noorse zalmolie ondersteunt een 
gezonde huid en een blijvend 
glanzende vacht. De hoge verteer-
baarheid van vetten en eiwitten, 
garandeert een optimale conditie 
en een snel herstel na langdurige 
inspanning en sportieve prestaties. 

Verkrijgbaar in 4,5 kg en 13 kg

SEnior

Volledige voeding, speciaal 
 samengesteld voor de oudere 
hond (vanaf 7-9 jaar). 

De op deze levensfase afgestemde 
hoogwaardige ingrediënten, 
zorgen ervoor dat uw hond 
 voortdurend fit en gezond blijft. 
Fokker Senior draagt bij aan het 
voorkomen van overgewicht 
en  bevat (Noorse) zalmolie, wat 
een blijvend glanzende vacht 
ondersteunt. De toevoeging 
van  chondroïtine en glucosa-
mine draagt positief bij aan de 
 bescherming van kraakbeen 
en gewrichten. Door de hoge 
 smakelijkheid eet uw hond Fokker 
Senior met plezier.

Verkrijgbaar in 2,5 kg en 13 kg

Volledige voeding voor 
 volwassen honden met een 
 verlaagde energiebehoefte óf 
met (de neiging tot) overgewicht.

Fokker Light heeft een verhoogd 
vezelgehalte. Dit neemt het 
hongergevoel weg. L-Carnitine 
bevordert de omzetting van vet 
in energie en het behoud van 
een compacte spiermassa. De 
toevoeging van chondroïtine en 
glucosamine kan de bescherming 
van kraakbeen en gewrichten 
ondersteunen. Daarnaast bevat 
Fokker Light (Noorse) zalmolie, 
wat een blijvend glanzende vacht 
ondersteunt. Uw hond voelt zich 
zichtbaar fitter! 

Verkrijgbaar in 2,5 kg en 13 kg

liGht 

Kijk voor aanvullende informatie op fokkerpetfood.com

hair & Skin Support Pure Energy healthy Weight Age Support
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