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De wereld van Happy Dog

In het Beierse Wehringen produceert al de derde generatie van onze
familie hoogwaardige hondenvoeding. Als grote hondenliefhebbers
en het daarmee gepaard gaande
streven naar de optimale voeding
hebben wij voor de gezondheid en
vitaliteit van uw hond unieke
recepturen ontwikkeld.
Het bijzondere daaraan: de zorgvuldig samengestelde veelzijdigheid van
zuiver natuurlijke ingrediënten. Wij
geven de voorkeur aan grondstoffen

van landbouwers uit de buurt en
staan zo persoonlijk garant voor de
betrouwbare herkomst van onze
voedingsbestanddelen. In onze producten worden alleen hoogwaardige
proteïnen gebruikt en gecombineerd
met de waardevolle eigenschappen
van kruiden en vruchten.
Happy Dog biedt zo precies de voeding die uw hond nodig heeft. Voor
elke grootte, voor elke behoefte
en voor elke leeftijd, van pup tot
senior.

Daarop kunt u vertrouwen bij Happy Dog:
Wij produceren uitsluitend
in Wehringen, Beieren.

Wij wijzen het gebruik van
synthetische kleur- en geurstoffen en conserveringsWij gebruiken de hoogwaardigste
middelen evenals genetisch
grondstoffen en geven
gemanipuleerde grondde voorkeur aan ingredinten van
stoffen af.
landbouwers uit de buurt.
Wij geven de voorkeur aan een
Wij gebruiken geen soja. De
natuurlijke diversiteit van de
protenegrondstoffen zijn afkomgrondstoffen in onze recepturen.
stig van vers geslachte dieren.
Wij zorgen met de strengste conWij garanderen de beste
troles voor het behoud van onze
verteerbaarheid (90%)
kwaliteit op het hoogste niveau.
van onze hondenvoeding.
Wij weigeren dierproeven.
Wij zijn er altijd voor u.

Vertrouw erop: Met Happy Dog
voert u de beste kwaliteit „Made in Germany“.
Daarvoor sta ik garant met mijn naam!
Met de hartelijke groeten van

Georg Müller
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Op de juiste manier voeren –
de tips van onze dierenarts

Uw hond heeft meer
dan vlees nodig
Dierenarts Rebekka Rohn van het team van het Happy Dog-servicecenter
legt in het interview uit, waarop u absoluut moet letten bij het voeren:
Waarom is de natuurlijke variatie
in de voeding zo belangrijk?
r. r.: „De ideale hondenvoeding
voldoet aan de behoefte van de
hond en houdt optimaal rekening
met het feit dat de hond afkomstig
is van de wolf, zijn oervader. De
wolf is geen pure “vleesvreter”:
Voor de wolf is het heel gewoon
om in de natuur de meest uiteenlopende prooidiersoorten
zoals wild, knaagdieren, gevogelte en vis als voedsel tot zich
te nemen. Elk van deze diersoorten levert karakteristieke, waardevolle eiwit- en vetbouwstenen
die elkaar zo ideaal aanvullen.
In aanvulling hierop benut de wolf
instinctief echter ook de natuurlijke variatie aan bessen, vruchten, wortels, grassen, aarde, enz.,
zodat hij de bestanddelen binnenkrijgt die bevorderlijk zijn voor zijn
gezondheid. Deze voedselvariatie
voorkomt deficiëntieverschijnselen op effectieve wijze en rust de
wolf perfect toe op zijn harde leven
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in de vrije natuur! Deze oervoeding
bootst Happy Dog op een ideale
wijze na.“
Waarom is Happy Dog droogvoer
iets bijzonders?
r. r.: „Uitsluitend hoogwaardig
droogvoer biedt dé ideale variatie
van natuurlijke grondstoffen met
de beste kwaliteit lichtverteerbaar
vlees van verschillende diersoorten,
energierijke graansoorten, werkzame
kruiden, waardevolle mineralen,
vitamines en sporenelementen. Door
de speciale recepturen wordt daarnaast zeer gericht ingespeeld op de
specifieke behoeften van elke hond.

Overigens:
Een hoogwaardige droogvoermaaltijd is bovendien meestal
duidelijk vriendelijker voor de
portemonnee dan blikvoer.
Meer hierover op
www.happydog.de/Futterkosten

De wereld van Happy Dog

De voeding kan droog, maar ook
geweekt worden gevoerd!“
Waar moet men bij de overstap
naar ander voer op letten?
r. r.: „Een overstap naar ander
voer moet over een periode van
ten minste 3 tot 4 dagen worden
uitgespreid, zodat het organisme
zich kan aanpassen. Met elke
maaltijd mengt men steeds een
beetje meer van de nieuwe voeding door het gebruikelijke voer
heen. Zorg ervoor dat u bij jonge,
oudere of zieke honden, maar
ook bij honden met een gevoelige
maag, de overstapperiode langer
maakt, namelijk 7 - 14 dagen!“
Wat is de juiste hoeveelheid
voer?
r. r.: „Adviezen voor de hoeveelheid voer hebben betrekking op
het huidige en ideale gewicht van
de hond.
Vertoont de hond overgewicht,
dan moet de hoeveelheid voer
zo mogelijk aanzienlijk worden
gereduceerd en/of overgestapt
worden naar een vetarmere
voeding. Slanke en actieve dieren
mogen iets meer krijgen.“
Wanneer laat ik mijn pup
op “volwassenen-voeding“
overstappen?
r. r.: „Bij kleine rassen stapt u met

ongeveer 9 - 12 maanden over
op een voeding voor volwassen
honden (bijv. Adult Mini).
Ook de zeer grote rassen hebben
tot aan de tandwisseling een hoge
proteïnebehoefte. Daarom krijgen
ook pups van grotere rassen
eerst zuiver puppyvoer. Pas wanneer de proteïnebehoefte vanaf
de zesde maand daalt, vindt
de overstap naar een speciaal
voer voor jonge honden (fase 2)
plaats.
De lichamelijke ontwikkeling is
grotendeels voltooid tussen de 15
en 18 maanden. Daarna volgt de
overstap naar Happy Dog Adult.
Indien nodig, bijv. bij licht overgewicht, kan al iets eerder worden
overgestapt naar een voer voor
volwassen honden.
Wat moet er worden gedaan bij
kieskeurige honden?
r. r.: „Sommige honden houden
van afwisseling bij het eten. Maar
pas op! U als „roedelleider“ moet
bij het voeren absoluut consequent blijven, want voeren heeft
veel te maken met de opvoeding. Wie hier te gauw toegeeft en
voortdurend nieuw voer aanbiedt
of zelfs het voer “verfijnt”, voedt
de hond niet alleen op tot een
kieskeurige eter, maar vaak genoeg
ook tot een hond die moeilijk in
de omgang is!“

Interview met
Rebekka Rohn, dierenarts
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Bouwstenen voor een gezond organisme

De natuur levert ons
het beste recept
Naast zijn buit staat de wolf in de vrije natuur
een bijzonder rijke keuze aan de meest uiteenlopende, nuttige voedingsbestanddelen ter
beschikking die hij instinctief tot zich neemt.
Het Happy Dog LifePlus Concept® imiteert,
wetenschappelijk onderbouwd, de natuur op
ideale wijze en biedt zo ook uw hond een zinvolle combinatie van deze essentiële stoffen.
Zo is hij uitstekend beschermd tegen beschavingsziektes en stofwisselingsproblemen.
Natuurlijk gezonder – met het LifePlus
Concept® van Happy Dog!

Lijnzaad

Bevat waardevolle Omega 3+6
vetzuren voor de huid- en vachtstofwisseling en wordt bij ons
vers gemalen.

Microvoedingsstoffen

Ze zijn van levensbelang en
voorkomen deficiëntieverschijnselen. Zo wordt uw hond optimaal
voorzien van alle belangrijke
sporenelementen.

Appel

De appelpectine werkt als
plantaardige voedingsvezel en
zorgt voor een geregelde
spijsvertering.
«An apple a day keeps the
doctor away»
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De wereld van Happy Dog

Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel

Bevat zogenoemde glycosaminoglycanen (GAG’s)
en is belangrijk voor gezonde
gewrichten, pezen en tussenwervelschijven.

Gefermenteerd
graan

Door een behoedzaam biochemisch verwerkingsproces
wordt dit licht verteerbaar
voor honden en kan zo zijn
positieve werking in de darm
ontplooien.

Uitgezocht kruidenmengsel

Vers gedroogde kruiden
voor maag en darm zorgen voor een natuurlijke
en gezonde spijsvertering en waarborgen een
optimale verzorging met
vitamines en sporenelementen.
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Altijd het juiste voor uw wensen

Kies uit
twee productlijnen
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Happy Dog NaturCroq &
Happy Dog Supreme

Happy Dog Supreme –
voor de hoogste eisen
Unieke recepturen en exclusieve ingrediënten
• Exclusieve, kwalitatief hoogwaardige grondstoffen
zoals bijv. zalm, struisvogel enz.
• Voldoet aan hoge eisen, ook optimaal
geschikt bij allergieën en ter voorkoming van
beschavingsziektes
• Uitstekende acceptatie
• Bijzonder goed verteerbaar (kleine voedingshoeveelheden, kleinere hoeveelheid uitwerpselen)
• Natuurlijke variatie voor een uitgebalanceerde voeding en het unieke Happy Dog LifePlus Concept®

Happy Dog NaturCroq –
de sterke premium-kwaliteit
Veel kwaliteit voor een redelijke prijs
• Grondstoffen van premium-kwaliteit
• Gevogelte en tarwe als
basisingrediënten
• Een eerlijke maaltijd –
met beproefde
recepturen
• Met groene kruiden
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Mijn vader schrijft en praat
de hele dag over Happy Dog.
Hij zegt dat het hard werken
is. Maar ik denk dat hij het
gewoon leuk vindt.
Jonas uit Wehringen.
Zijn vader werkt voor Happy Dog.
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Supreme Junior

De gezonde
revolutie
in Juniorvoeding

14

Supreme Junior

Het Happy Dog
2-fasen concept beschermt
tegen ondervoeding
Vooral bij middelgrote en grote rassen kan een te hoge eiwit- en
energietoevoer leiden tot ernstige schade aan de gezondheid.
Stoelend op de nieuwste wetenschappelijke inzichten ontstond
na jaren van ontwikkeling de baanbrekende 2-fasen-voeding
voor pups en jonge honden van alle rassen al vanaf 10 kg.

Het 2-Fasenconcept en de
vele gezonde voordelen:
•D
 e proteïnebehoefte van middelgrote en grote
rassen is verschillend in de pup- en jonge hondfase
• Fase 2 (jonge hond): het op de behoefte afgestemde
lagere proteïnegehalte biedt de grootst mogelijke
veiligheid bij het voeren van rassen met een
sensibele groei
• Optimaal calcium/fosfor-gehalte
• Bevat geen plantaardige eiwitvervangende stoffen (bijv. soja, maisgluten)
• Uitsluitend zeer hoogwaardige dierlijke
proteïnegrondstoffen met herkomstgarantie
• Met het unieke Happy Dog
LifePlus Concept®
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2 fasen voor een
gezonde groei
voeding voor volwassen honden
kan al met ongeveer 9-12 maanden
geschieden, aangezien kleinere rassen vroeger volgroeid zijn.

De ontwikkeling van de pup
gaat gepaard met een veranderende behoefte aan proteïnen en
energie: Tijdens de eerste levensmaanden is de groei-intensiteit bij
alle rassen het grootst.
Bij kleine rassen (tot ca. 10 kg)
verandert de behoefte door de
speciale stofwisselingsomstandigheden slechts weinig.
Een optimale verzorging kan hierbij
worden bereikt door de voedingshoeveelheid aan te passen (op basis
van het 1-fasevoedingsconcept).
De overstap naar een adequate

Bij pups van grotere rassen
is het anders:
Voor de opbouw van gezonde en
krachtige spieren, gewrichten,
banden en pezen en voor een
glanzende vacht hebben ook zij
eerst voldoende eiwitten nodig.
Nadat de tandwisseling is voltooid
(in de 5e - 6e maand) daalt de behoefte aan proteïnen bij de grotere
rassen echter duidelijk.

Fase 1

Baby

Behoefte
aan
protene

Fase 2

Overstapfase
Tandwisseling

Pups

30%
29%
28%

↓

27%
26%

Proteïnereductie

25%
24%
23%
22%
21%
20%
19%
18%
Leeftijd
in maanden

1

2

3

4

5

6

7

Belangrijk: Het meest ideaal is, om tussen de
5e en 7e maand voer voor pups en jonge honden
gemengd te voeren!
16
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Supreme Junior

Een overmatige hoeveelheid
proteïnen en energie kan na
deze periode resulteren in een
anabool effect, waardoor aanzienlijke groeistoornissen kunnen
worden veroorzaakt.
Het voeren in 2 fasen biedt
met de geleidelijke overstap
naar een voeding met minder proteïnen voor jonge
honden in de leeftijd tussen
5 en 7 maanden (zie curve) voor
de eerste keer de mogelijkheid
om optimaal te voorzien in de
werkelijke behoeften van opgroeiende honden van grotere rassen.
Het meest ideaal is, om in deze
overstapperiode voeding voor pups
en jonge honden gedurende een
paar weken gemengd te voeren.

Indien er consequent terughoudend wordt gevoerd, wordt het
veilig voeren van grotere rassen
voor zowel de hond als de baas
aanzienlijk verbeterd! Jonge honden van grotere rassen laat men,
naargelang de individuele bouw, bij
een leeftijd van ca. 15-18 maanden
overstappen naar een voer voor volwassen honden met een daarbij passende energiewaarde.
Belangrijk:
ADULT-producten zijn geen
alternatief voor voeding die
precies is afgestemd op de groei
en de behoefte van de hond.
Ze kunnen in de aanbevolen hoeveelheid voer niet voorzien in de
hogere energiebehoefte van een
jonge hond.

Adult

Junior
Jonge honden

Proteïnebehoefte
tijdens de groei,
geïllustreerd door
grote hondenrassen

↑

Risico

Verhoogde
activiteit

groeistoornissen

Normale
activiteit
Verdere behoefte
naargelang lichamelijke belasting
enz.

0

11

12

15

18

17

mini

baby milk
Probiotic
► Puppymelk voor

opgroeien zonder
moeder vanaf de 1e dag
► Gering lactosegehalte
(max. 25%)
► Met speciale darmstabiliserende probiotische culturen
► Bijzonder geschikt
als voeding voor
gevoelige pups

Medium 1

mini Baby+Junior 29
►P
 roteïnegehalte 29% –
aangepast aan de
speciale behoeften van
kleine rassen tot max.
10 kg in de leeftijd
van 1 tot 12 maanden

FASE

1+2

29%
eiwit

MINI Baby+Junior
1e -12e maand

1e week 12 x per dag (per 100 g
gewicht moet in totaal ca. 1520 ml opgeloste puppymelk
dagelijks worden gevoerd)
2e week 8 x per dag (per 100 g
gewicht moet in totaal ca. 1015 ml opgeloste puppymelk
dagelijks worden gevoerd)
3e week 6 x per dag (per 100 g
gewicht van de pup moet in
totaal ca. 10-15 ml opgeloste
puppymelk worden gevoerd),
vanaf de 4e week kan de opgeloste puppymelk 4-5 x per dag
worden aangeboden tot de hond
verzadigd is; er moet geleidelijk
aan vaste voeding worden bijgevoerd. Deze adviezen moeten
worden aangepast aan de grootte
en ontwikkeling van het dier.

Een optimaal samengesteld
puppyvoer is de beste basis
voor een gezonde ontwikkeling! Mini 29 Baby + Junior
bevat hoogwaardig gevogelte,
lam, rijst evenals waardevolle
Nieuw-Zeelandse mossel in een
door dierenartsen aanbevolen
receptuur met slechts 29%
proteïne (eiwit). Deze is bij
uitstek geschikt voor een probleemloze en lichtverteerbare
voeding, ook voor gevoelige
pups van alle kleine rassen tot
een volwassen gewicht van 10
kg vanaf de 4e week.

500 g
Samenstelling: weivetpoeder,
sojaproteïneconcentraat, gelatine,
magere melkpoeder, weipoeder,
eipoeder, dicalciumfosfaat, calciumcarbonaat, natriumchloride
Verteerbare energie: 2050 kJ/100 g

1/4 kg
Samenstelling: gevogeltevleesmeel
(15%), maismeel, rijstmeel (14,5%),
aardappelvlokken, kaantjes, vet van
gevogelte, rundervet, lamsvleesmeel
(2,5%), vismeel, leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, droog
heelei, appeldroesem (gedroogd)
(0,6%), natriumchloride, gist
(gedroogd), kaliumchloride, gerst
(gefermenteerd) (0,2%), zeealg
(gedroogd) (0,15%), lijnzaad (0,15%),
gist (geëxtraheerd), artisjok,
paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie,
koriander, rozemarijn, tijm,
zoethoutwortel, mosselvlees
(gedroogd) (0,01%), kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1755 kJ/100 g
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Medium baby 28
►V
 oor pups van middelgrote rassen van 11 - 25 kg
► Vanaf de 4e week tot en
met de 5e maand
► Perfect voor de
1e levensfase tot
de tandwisseling

1

28 %
eiwit

FASE
MEDIUM Baby
1e - 5e maand

-3 % eiwit
Voor de opbouw
van gezonde en krachtige
spieren, gewrichten, banden,
pezen en voor een glanzende
vacht hebben pups van
middelgrote rasssen eerst
voldoende proteïnen nodig.
Medium Baby 28 garandeert
dit met de beste ingrediënten
op ideale wijze: gevogelte, lam,
rijst evenals de waardevolle
Nieuw-Zeelandse mossel.
TIP Ook geschikt voor het
wennen aan vast voer
bij grotere rassen!

TIP Ook geschikt voor het
wennen aan vast voer
bij middelgrote rassen!
1/4/10 kg
Samenstelling: gevogeltevleesmeel (15%), maismeel, rijstmeel
(14,5%), aardappelvlokken, kaantjes, vet van gevogelte, rundervet,
lamsvleesmeel (2,5%), vismeel,
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, droog heelei, appeldroesem (gedroogd) (0,6%), natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride, gerst (gefermenteerd) (0,2%),
zeealg (gedroogd) (0,15%), lijnzaad
(0,15%), gist (geëxtraheerd), artisjok,
paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel,
mosselvlees (gedroogd) (0,01%),
kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1735 kJ/100 g

Supreme Junior

maxi 1

Medium junior 25
► Voor jonge honden van
middelgrote
rassen van 11 - 25 kg
► Vanaf de 6e maand (na
de tandwisseling)
tot de 15e maand
► Met een lager proteïnegehalte (25%)

Slechts

25%

eiwit

2

FASE
MEDIUM Junior
6e - 15e maand

Ter voorkoming van groeistoornissen in de jonge-hond-fase
wordt na de voltooide tandwisseling (vanaf de zesde maand)
overgestapt naar Medium
Junior 25 met minder proteïnen. De door dierenartsen
aanbevolen receptuur met
de waardevolle ingrediënten
gevogelte, lam, zeevis en de
Nieuw-Zeelandse mossel bevat
een verminderd proteïnegehalte (eiwit) van slechts 25%
en voorkomt zo de overmatige
toediening van proteïnen tijdens de 2e groeifase. Zo verhindert u gezondheidsrisico's
door een te snelle groei van uw
jonge hond.

1/4/10 kg
Samenstelling: gevogeltevleesmeel
(14%), volkorenmais, maismeel,
rijstmeel (11%), aardappelvlokken,
vet van gevogelte, rundervet, kaantjes, lamsvleesmeel (2,5%), vismeel,
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, appeldroesem (gedroogd)
(0,7%), droog heelei, natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride,
gerst (gefermenteerd) (0,2%), zeealg
(gedroogd) (0,15%), lijnzaad (0,15%),
gist (geëxtraheerd), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander, rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, mosselvlees (gedroogd) (0,01%), kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1745 kJ/100 g

Maxi baby 29
► Voor pups van grote
rassen boven 26 kg
► Vanaf de 4e week tot
en met de 5e maand
► Perfect voor de
1e levensfase tot
de tandwisseling

1

FASE
Maxi Baby

29%
eiwit

1e - 5e maand

-6 % eiwit
Pups van grote rassen
stellen bijzondere eisen ten
aanzien van hun voeding:
De voerbrokken moeten
groter zijn om haastig
schrokken te voorkomen.
Het energie- en proteïneaandeel moeten aan de specifieke
eisen van de eerste intensieve
groeifase aangepast zijn.
Maxi Baby 29 is gemaakt op
basis van een door dierenartsen aanbevolen receptuur met
de uitgezochte ingrediënten
gevogelte, lam, zeevis, rijst
evenals de waardevolle NieuwZeelandse mossel en bevat
29% proteïne (eiwit).

1/4/15 kg
Samenstelling: gevogeltevleesmeel
(15%), maismeel, rijstmeel (14,5%),
aardappelvlokken, kaantjes, vet van
gevogelte, rundervet, lamsvleesmeel
(2,5%), vismeel, leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, droog
heelei, appeldroesem (gedroogd)
(0,6%), natriumchloride, gist
(gedroogd), kaliumchloride, gerst
(gefermenteerd) (0,2%), zeealg
(gedroogd) (0,15%), lijnzaad (0,15%),
gist (geëxtraheerd), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel,
mosselvlees (gedroogd) (0,01%),
kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1740 kJ/100 g

maxi 2
Maxi junior 23
►V
 oor jonge honden van
grote rassen boven 26 kg
► Vanaf de 6e maand
(na de tandwisseling)
tot de 18e maand
► Met een lager proteïnegehalte (23%)

Slechts

23%

eiwit

2

FASE
Maxi JUNIOR
6e - 18e maand

Na de voltooide tandwisseling
gaan jonge honden ter voorkoming van gezondheidsrisico’s
wegens een te snelle groei over
naar de proteïnearme voeding
Maxi Junior 23.
Bij een consequent gematigde
eiwittoevoer kan op deze wijze
het veilig voeren van grotere
rassen aanzienlijk worden
verbeterd! Gevogelte, lam,
zeevis, rijst en de NieuwZeelandse mossel staan ook
hier garant voor de beste
verdraagbaarheid en zorgen
voor een vacht met zijdeglans.

1/4/15 kg
Samenstelling: gevogeltevleesmeel
(14%), volkorenmais, maismeel,
rijstmeel (11%), aardappelvlokken,
vet van gevogelte, rundervet, kaantjes, lamsvleesmeel (2,5%), vismeel,
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, appeldroesem (gedroogd)
(0,7%), droog heelei, natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride, gerst (gefermenteerd)
(0,2%), zeealg (gedroogd) (0,15%),
lijnzaad (0,15%), gist (geëxtraheerd),
artisjok, paardenbloem, gember,
berkenbladeren, brandnetel, salie,
koriander, rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, mosselvlees (gedroogd)
(0,01%), kamille, moerasspirea,
daslook. (Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1740 kJ/100 g
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Medium 2

Of het nu mijn hond
is, of een
andere hond.
Ik vind het fijn als
hij gezond is.
rebekka rohn,
dierenarts bij het Happy Dog
servicecenter
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Supreme Fit & Well

Het fitnessprogramma
voor uw hond
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Supreme Fit & Well

Beweging en een
geringer vetgehalte helpen
Een teveel aan vet en proteïne kan chronische aandoeningen
bij de hond veroorzaken, vooral bij te weinig beweging.
Ga preventief te werk met een uitgebalanceerde, niet te rijke
voeding die recht doet aan de daadwerkelijke behoeften van
uw hond!
De Fit & Well producten van Happy Dog hebben een gematigd
energiegehalte en zijn optimaal afgestemd op de dagelijkse activiteit van uw hond. Door uw hond de juiste hoeveelheid te voeren
van de perfect op hem afgestemde soort kunt u een teveel aan
bepaalde stoffen en de daaruit resulterende problemen voorkomen.
Ieder Fit & Well-product heeft een heel bijzondere receptuur in
een aangepaste brokvorm.

Fit & Well – naar het voorbeeld van de natuur:
•G
 ematigd proteïne- en vetgehalte: deze zijn aangepast aan de dagelijkse bewegingsbehoefte en de
individuele stofwisselingskenmerken van uw hond
• Geoptimaliseerde receptuur en brokvorm voor
kleine, middelgrote en grote rassen
• Extreem hoge verteerbaarheid (90%) dankzij de
hoge oplossingsgraad
• Natuurlijke variatie door het unieke Happy Dog
Supreme LifePlus Concept®
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Supreme Fit & Well
Adult mini

Adult medium

Adult maxi

► V
 oor de echte fijnproevers
► Optimale tandverzorging
► Met waardevolle NieuwZeelandse mossel
► Voor volgroeide honden
tot 10 kg met normale
energiebehoefte {26/14}

► N
 atuurlijk evenwicht
door optimale voedingsstoffenbalans
► Met waardevolle
Nieuw-Zeelandse mossel
► Voor volgroeide honden
van 11 - 25 kg
met een normale energiebehoefte {24/12}

► M
 axi-brok voor
grote rassen
► Met waardevolle
Nieuw-Zeelandse
mossel
► Voor volgroeide
honden vanaf 26 kg
met normale energiebehoefte {23/12}

Adult Mini
bevat 26% licht
verteerbare
proteïne van de beste kwaliteit
en een aangepast vetgehalte van
14% met noodzakelijke, onverzadigde Omega-3 en Omega-6
vetzuren uit hoogwaardige
dierlijke en plantaardige bronnen. De bijzondere receptuur
met extra kleine brokken
wordt verfijnd door het unieke
Happy Dog Supreme LifePlus
Concept® met natuurlijke
ingrediënten en is uitstekend
geschikt voor alle volgroeide
honden tot een gewicht van
10 kg. Het energiegehalte van
Adult Mini is aangepast aan de
natuurlijke dagelijkse bewegingsbehoefte van 2 tot 3 uur.

Adult Medium
bevat 24% licht
verteerbare
proteïne van de beste kwaliteit
en een aangepast vetgehalte van
12% met noodzakelijke, onverzadigde Omega-3 en Omega-6
vetzuren uit hoogwaardige
dierlijke en plantaardige bronnen. De bijzondere receptuur
in de qua vorm aangepaste brok
is door het unieke Happy Dog
Supreme Life Plus Concept®
met natuurlijke ingrediënten
uitstekend geschikt voor alle
volgroeide honden met een
gewicht van 10 tot 25 kg. Het
energiegehalte is aangepast aan
de natuurlijke dagelijkse bewegingsbehoefte van 2 tot 3 uur.

Adult Maxi
bevat 23% licht
verteerbare
proteïne van de beste kwaliteit
en een aangepast vetgehalte van
12% met noodzakelijke, onverzadigde Omega-3 en Omega-6
vetzuren uit hoogwaardige
dierlijke en plantaardige bronnen. De bijzondere receptuur
met extra grote brokken
wordt verfijnd door het unieke
Happy Dog Supreme LifePlus
Concept® met natuurlijke
ingrediënten en is uitstekend
geschikt voor alle volgroeide
honden vanaf een gewicht van
26 kg. Het energiegehalte van
Adult Maxi is aangepast aan
de natuurlijke dagelijkse bewegingsbehoefte van 2 tot 3 uur.

1/4 kg
Samenstelling: mais, gevogeltevleesmeel, rijstmeel, kaantjes,
lamsvleesmeel, vismeel, vet van
gevogelte, rundervet, hemoglobine (gedroogd), leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, zonnebloemolie (0,75%), appeldroesem (gedroogd) (0,7%), eipoeder,
natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, raapzaadolie
(0,25%), gerst (gefermenteerd)
(0,2%), zeealg (gedroogd) (0,15%),
lijnzaad (0,15%), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel,
mosselvlees (gedroogd) (0,01%),
kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1725kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Samenstelling: mais, gevogeltevleesmeel, rijstmeel, kaantjes,
lamsvleesmeel, vismeel, vet van
gevogelte, rundervet, hemoglobine
(gedroogd), leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, zonnebloemolie (0,75%), appeldroesem (gedroogd) (0,7%), eipoeder,
natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, raapzaadolie
(0,25%), gerst (gefermenteerd)
(0,2%), zeealg (gedroogd) (0,15%),
lijnzaad (0,15%), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel,
mosselvlees (gedroogd) (0,01%),
kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1680kJ/100 g

1/4/15 kg
Samenstelling: mais, gevogeltevleesmeel, rijstmeel, kaantjes,
lamsvleesmeel, vismeel, vet van
gevogelte, rundervet, hemoglobine
(gedroogd), leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, zonnebloemolie (0,75%), appeldroesem (gedroogd) (0,7%), eipoeder,
natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, raapzaadolie
(0,25%), gerst (gefermenteerd)
(0,2%), zeealg (gedroogd) (0,15%),
lijnzaad (0,15%), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel,
mosselvlees (gedroogd) (0,01%),
kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1680kJ/100 g
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Supreme Fit & Well

Adult light

Senior

► Verhoogd prestatievermogen door 28% hoogwaardig proteïne
► Met waardevolle NieuwZeelandse mossel
► Voor volgroeide honden
met een verhoogde energiebehoefte {28/16}

► Uniek – slechts 6% vet
► Met waardevolle NieuwZeelandse mossel
► Met vitaliserend
L-carnitine
► Voor alle volgroeide
honden met een geringe
energiebehoefte {19,5/6}

► Met waardevolle NieuwZeelandse mossel
► Met artisjok en witlof
► Met vitaliserend
L-carnitine
► Voor alle oudere honden
met een normale energiebehoefte {19/9}

Adult Sport
werd speciaal
ontwikkeld voor
sport- en prestatiehonden met
een hoge bewegingsactiviteit
evenals zwangere en zogende
teven. Het bevat 28% dierlijke
proteïne en 16% vet. Aangevuld
met het unieke Happy Dog
Supreme Life Plus Concept® en
de originele Nieuw-Zeelandse
mossel ontstaat een uiterst
lichtverteerbare voeding, die
een zeer positieve uitwerking
heeft op de lichamelijke prestaties in de hondensport. Het
energiegehalte is geschikt voor
de dagelijkse behoefte van een
hond die minimaal 3 uren zeer
actief is.

Honden
met overgewicht hebben
een zeer lichte en toch lekkere
voeding nodig! Adult Light
biedt de perfecte receptuur.
Lam, gevogelte en rijst verfijnd
met het unieke Happy Dog
Supreme Life Plus Concept®.
Het geringe vetgehalte van 6%
bij 19,5% proteïne en een aan
de lichamelijke mogelijkheden
aangepaste dagelijkse beweging
van 1 tot 3 uur voorkomen
overvoering en de problemen
die daaruit ontstaan. Verrijkt
met originele Nieuw-Zeelandse
mossel en L-carnitine.

Als honden
ouder worden,
veranderen hun
stofwisseling en energiebehoefte. Voor een optimale
voeding biedt Adult Senior
de perfecte receptuur: Deze
zeer lichtverteerbare SuperPremium-voeding wordt verrijkt met voedingsvezels die
de spijsvertering bevorderen,
vitamine C evenals de originele Nieuw-Zeelandse mossel
en L-carnitine. De lichtverteerbare maaltijd wordt verfijnd
door het unieke Happy Dog
Life Plus Concept® uit natuurlijke ingrediënten met artisjok
en witlof, zodat alle actieve
oudere honden lang van het
leven kunnen blijven genieten.

4/15 kg
Samenstelling: mais, gevogeltevleesmeel, kaantjes, rundervet,
vet van gevogelte, rijstmeel,
hemoglobine (gedroogd), lamsvleesmeel, vismeel, bietenmelassesnippers, leverhydrolisaat,
zonnebloemolie (0,75%), appeldroesem (gedroogd) (0,7%),
eipoeder, natriumchloride, gist
(gedroogd), kaliumchloride,
raapzaadolie (0,25%), gerst
(gefermenteerd) (0,2%), zeealg
(gedroogd) (0,15%), lijnzaad
(0,15%), artisjok, paardenbloem,
mosselvlees (gedroogd) (0,02%),
gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander, rozemarijn,
tijm, zoethoutwortel, kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1770kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Samenstelling: mais, gevogeltevleesmeel, rijstmeel, lamsvleesmeel, kaantjes, bietenmelassesnippers, leverhydrolisaat,
appeldroesem (gedroogd) (2%),
vet van gevogelte, zonnebloemolie, eipoeder, natriumchloride,
gist (gedroogd), kaliumchloride,
koolzaadolie, gerst (gefermenteerd) (0,2%), zeealg (gedroogd)
(0,15%), lijnzaad (0,15%),
artisjok, paardenbloem, mosselvlees (gedroogd) (0,02%),
gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel,
kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1550 kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Samenstelling: mais, gevogeltevleesmeel, rijstmeel, lamsvleesmeel, rundervet, kaantjes, leverhydrolisaat, vismeel, hemoglobine
(gedroogd), bietenmelassesnippers,
vet van gevogelte, zonnebloemolie,
appeldroesem (gedroogd) (0,7%),
eipoeder, natriumchloride, gist
(gedroogd), kaliumchloride, raapzaadolie (0,25%), gerst (gefermenteerd) (0,2%), zeealg (gedroogd)
(0,15%), lijnzaad (0,15%), cichoreiwortel (extract) (0,05%), artisjok,
(0,03%), paardenbloem, mosselvlees (gedroogd) (0,02%), gember,
berkenbladeren, brandnetel, salie,
koriander, rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea,
daslook. (Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1625 kJ/100 g
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Adult sport

Supreme Sensible Nutrition

Het beste uit
de hele wereld ook voor
gevoelige
honden
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Supreme Sensible Nutrition

De culinaire wereldreis –
bewuste voeding op het
allerhoogste niveau
De vijf specialiteiten Toscana, Irland, Neuseeland, Africa
en Karibik zijn niet alleen zeer smakelijk en gezond, maar
bieden gericht oplossingen voor het bewust voeren van
veeleisende en gevoelige honden. Het volwaardige droogvoer van superpremium-kwaliteit voor alle hondenrassen
bevat de typische regionale voorkeuren van de betreffende
keuken en wordt in ons bedrijf in Beieren met zorg bereid.
Nu nog smakelijker en lichter verteerbaar – en daarmee
bij uitstek geschikt voor de bewuste voeding van gevoelige
honden!

• Vijf soorten super-premiumvoer voor
de hoogste eisen, met individuele recepturen
• Ook ideaal voor gevoelige honden
• Gezonde grondstoffen uit de regio van levensmiddelenkwaliteit
• Voor volgroeide honden van alle rassen
• Extreem hoge verteerbaarheid (90%) dankzij
de hoge oplossingsgraad

Nieuw:
Alleen
zeevis
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Supreme Sensible Nutrition
KARIBIK NIEUW

Africa
►M
 aar één enkele dierlijke
proteïnebron
► Zonder graan
► Met glutenvrije aardappel
► Door dierenartsen aanbevolen
bij allergieën en voedingsintoleranties
Slechts één
proteïnebron:
STRUISVOGEL

Zonder graan

Slechts één
proteïnebron:
ZEEVIS

Zonder graan
Happy Dog Supreme Karibik is het voer zonder
granen voor fijnproevers, gemaakt van exclusieve grondstoffen.
De bijzondere lekkernijen van de Caribische keuken zijn
beroemd vanwege hun kwaliteit en originaliteit. De fijnste
zeevis, uitgezochte bananen en lichtverteerbare aardappelen verwennen uw hond op een behoedzame en natuurlijk
glutenvrije wijze. Dankzij de unieke en bijzondere eiwitbron
zeevis, met gemiddeld proteïne- en energiegehalte, belast deze
paradijselijke receptuur de spijsvertering niet en is ook uitstekend verteerbaar voor honden van alle rassen die gevoelig reageren op voeding. Happy Dog Karibik wordt bereid zonder lam,
gevogelte, rijst, soja en tarwe en verfijnd door het unieke
Happy Dog Supreme LifePlus Concept® uit natuurlijke ingrediënten. Waardevolle Omega-3 en Omega-6 vetzuren ronden
het tropische genot af en zijn belangrijk voor een gezonde
huid en een glanzende vacht.
1/4/12,5 kg
Samenstelling: aardappelvlokken (46%), vismeel van zeevissen
(17,5%), bananenmeel (10%), aardappelproteïne (7,5%), vet van
gevogelte, bietenmelassesnippers, cellulose, leverhydrolisaat,
appeldroesem (gedroogd) (1,2%), zonnebloemolie, natriumchloride,
gist (gedroogd), kaliumchloride, zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad
(0,2%), gist (geëxtraheerd), Yucca shidigera (0,05%), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie:
1655 kJ/100g

beschermt
de zeen!
Wij gebruiken uitsluitend
vis uit gecertificeerd
duurzame
visvangst.
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Het bijzonder smakelijke superpremium-totaalvoer Africa is
ideaal voor alle veeleisende fijnproevers, die het heel bijzondere zoeken of zeer kieskeurig
zijn. Het is ook zeer geschikt
voor honden met een gevoelige maag van alle rassen met
hun heel speciale behoeften.
Want Africa verenigt struisvogel en aardappel tot een
unieke receptuur. Struisvogel is
een zeer zeldzame proteïnebron
en is zodoende ideaal voor honden met voedingsintoleranties.
Aardappelen bevatten geen
gluten en zijn aan te raden
voor dieren met graanintoleranties. Waardevolle Omega-3
en Omega-6 vetzuren – belangrijk voor een gezonde huid en
een glanzende vacht – ronden
de exclusieve receptuur af.

1/4/12,5 kg
Samenstelling: aardappelvlokken (48%), struisvogelvleesmeel (18%), aardappelproteïne, zonnebloemolie,
bietenmelassesnippers,
leverhydrolisaat, appelpulp
(gedroogd), koolzaadolie,
zeezout, gist (geëxtraheerd)
Verteerbare energie:
1600 kJ/100 g

Supreme Sensible Nutrition

Neuseeland

Irland

►L
 ager vetgehalte ideaal
voor honden met een
lage energiebehoefte,
ook geschikt voor
gecastreerde honden
►Met droesem van de
rode wijndruif
► Met lam, zalm en
zuivere olijfolie
► Uitgezochte
mediterrane
kruiden

► Voor het voeren
van honden met een
gevoelige spijsvertering – zacht voor
maag en darmen
► Zuivere zonnebloemolie
► 21% waardevol lam en
21% smakelijke rijst
► Waardevol
mosselvlees

►A
 ls voer bij vacht- en
huidproblemen of bij
allergieën
► Waardevolle zalm en
konijn
► Met aardappel, haver
en gerst

Van oudsher bieden de klassieke ingrediënten van de lichte
mediterrane keuken een
natuurlijke bescherming tegen
moderne beschavingsziektes.
Hierbij moeten vooral de aromatische mediterrane kruiden, cholesterolarm lam, zalm
en de polyfenolsubstanties van
de rode wijndruif op de voorgrond worden geplaatst. Alleen
Happy Dog Toscana biedt deze
unieke variatie in waardescheppende bestanddelen. Deze exclusieve receptuur wordt afgerond
door het unieke Happy Dog
Supreme LifePlus Concept®
van natuurlijke bestanddelen.
Toscana is bij uitstek geschikt
voor een bewuste voeding van
vooral gevoelige honden met
hun speciale behoeften. Door
het matige vetgehalte van 7,5%
bij 22% proteïne is het ook
uitstekend geschikt voor gecastreerde dieren.

Het bijzonder smakelijke superpremium-totaalvoer Neuseeland
bevat 21% lam, 21% rijst en
wordt verfijnd met het vlees
van de waardevolle NieuwZeelandse groenlipmossel.
Ideaal voor alle fijnproevers
die op zoek z i j n naar het
bijzondere en o n t z e t t e n d
kieskeurig zijn. Het is ook
bijzonder geschikt voor de
bewuste voeding van gevoelige
honden van alle rassen en is
zacht voor maag en darmen.
Want Neuseeland bevat zorgvuldig geselecteerde componenten,
wordt met zorg bereid en heeft
een aangepast proteïne- en energiegehalte. De exclusieve receptuur wordt afgerond door het
unieke Happy Dog Supreme
LifePlus Concept® uit
natuurlijke ingrediënten zoals
zonnebloem- en raapzaadolie
met waardevolle Omega-3 en
Omega-6 vetzuren.

Alleen voor fijnproevers die
het heel speciale zoeken, zeer
gevoelig of ook kieskeurig
zijn, biedt Happy Dog
een unieke mogelijkheid: Het
buitengewoon smakelijke
super-premium-totaalvoer
Irland, vervaardigd met heerlijke zalm en konijn, verfijnd
met licht verteerbare haver,
aardappelen en het unieke
Happy Dog Supreme LifePlus
Concept® uit natuurlijke
ingrediënten. Het is zeer goed
geschikt voor de bewuste
voeding van gevoelige honden
van alle rassen. Want Irland
bevat zorgvuldig geselecteerde
componenten (zonder lam en
gevogelte, zonder rijst, soja
en tarwe), wordt met zorg
bereid en is vanwege de bijzondere samenstelling optimaal
voor huid en vacht.

1/4/12,5 kg
Samenstelling: mais, lamsvleesmeel (13%), zalmmeel (9%),
rijstmeel, gevogeltevleesmeel,
aardappelvlokken, bietenmelassesnippers, leverhydrolisaat,
vet van gevogelte, appeldroesem
(gedroogd) (1,0%), zonnebloemolie,
natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, eipoeder, gerst
(gefermenteerd) (0,2%), zeealg
(gedroogd) (0,2%), lijnzaad (0,2%),
mosselvlees (gedroogd) (0,05%),
droesem van rode wijndrijven,
vlierbessen, artisjok, paardenbloem, bonenkruid, majoraan,
gember, rozemarijn, salie, tijm,
berkenbladeren, brandnetel,
anijszaad, basilicum, venkelzaad,
vlierbloesem, lavendelbloesem,
koriander, kamille, moerasspirea,
zoethoutwortel, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,28%)
Verteerbare energie: 1560 kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Samenstelling: lamsvleesmeel
(21%), rijstmeel (21%), mais,
maismeel, kaantjes, vet van
gevogelte, leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, appeldroesem (gedroogd) (1,2%),
zonnebloemolie (0,8%), natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, eipoeder, raapzaadolie (0,2%), gerst (gefermenteerd) (0,2%), zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad (0,15%),
mosselvlees (gedroogd) (0,05%),
artisjok, paardenbloem, gember,
berkenbladeren, brandnetel,
salie, koriander, rozemarijn,
tijm, zoethoutwortel, kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie:
1635 kJ/100 g

1/4/12,5 kg
Samenstelling: gerst, zalmmeel
(11%), konijnenmeel (10%),
havervolkorenmeel (10%),
aardappelmeel (4,5%), vet van
gevogelte, leverhydrolisaat,
dicalciumfosfaat, bietenmelassesnippers, appeldroesem
(gedroogd) (1%), natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride, eipoeder, gerst
(gefermenteerd) (0,2%), zeealg
(gedroogd) (0,2%), lijnzaad
(0,2%), mosselvlees (gedroogd)
(0,05%), Yucca shidigera, artisjok, paardenbloem, gember,
berkenbladeren, brandnetel,
salie, koriander, rozemarijn,
tijm, zoethoutwortel, kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie:
1660 kJ/100 g
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Toscana
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Klein en toch
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Extra klasse voor kleine honden
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Slechts één
proteïnebron!

edition

Zonder graan

my Little
Neuseeland

my Little Irland

my Little Africa

Zalm & Konijn –
optimaal voor huid
en vacht

Struisvogel &
Aardappel –
Afrikaanse struisvogel
als enige dierlijke
proteïnebron

Het bijzonder smakelijke
super-premium-totaalvoer "my
little" Neuseeland bevat 21%
lamsvlees, 21% rijst en wordt
verfijnd met het vlees van de
kostbare Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel. De extra kleine
brokken zijn ideaal voor alle
kleine fijnproevers die het
heel speciale zoeken of zeer
kieskeurig zijn. Het is ook
zeer geschikt voor de bewuste
voeding van honden met een
gevoelige spijsvertering van
kleine rassen die zeer speciale
behoeften hebben.

Alleen voor kleine fijnproevers
die het heel speciale zoeken,
zeer gevoelig of ook kieskeurig
zijn, biedt Happy Dog een
unieke mogelijkheid: Het
bijzonder smakelijke superpremium-totaalvoer "my little"
Irland, geproduceerd met pure
zalm, konijn en verfijnd met
licht verteerbare
haver en aardappels. Het is ook
zeer geschikt voor de bewuste
voeding van gevoelige honden
van kleine rassen (zonder lam
en gevogelte, zonder rijst, soja
en tarwe).

Het bijzonder smakelijke
super-premium-totaalvoer "my
little" Africa is ideaal voor alle
veeleisende kleine fijnproevers, die het heel bijzondere
zoeken of zeer kieskeurig zijn.
Het is ook zeer geschikt voor
kleine rashonden met een
gevoelige maag en met heel
speciale behoeften.
Want "my little" Africa is een
combinatie van de zeer zeldzame proteïnebron
struisvogel met glutenvrije
aardappels en maakt dit tot
een unieke receptuur.

700 g/2,5 kg

700 g/2,5 kg

700 g/2,5 kg

Samenstelling: lamsvleesmeel
(21%), rijstmeel (21%), mais, maismeel, kaantjes, vet van gevogelte,
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, appeldroesem (gedroogd)
(0,9%), zonnebloemolie (0,8%),
natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, eipoeder,
raapzaadolie (0,2%), gerst
(gefermenteerd) (0,2%), zeealg
(gedroogd) (0,2%), lijnzaad (0,15%),
mosselvlees (gedroogd) (0,05%),
artisjok, paardenbloem, gember,
berkenbladeren, brandnetel, salie,
koriander, rozemarijn, tijm,
zoethoutwortel, kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1635 kJ/100 g

Samenstelling: gerst, zalmmeel (12%), konijnenmeel (11%),
havervolkorenmeel (10%), vet van
gevogelte, aardappelmeel (4,5%),
leverhydrolisaat, dicalciumfosfaat, bietenmelassesnippers,
appeldroesem (gedroogd) (1%),
natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, eipoeder, gerst
(gefermenteerd) (0,2%), zeealg
(gedroogd) (0,2%), lijnzaad (0,2%),
mosselvlees (gedroogd) (0,05%),
Yucca shidigera, artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel,
kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
Verteerbare energie: 1660 kJ/100 g

Samenstelling: aardappelvlokken
(43%), struisvogelvleesmeel (18%),
aardappelproteïne, vet van gevogelte, zonnebloemolie, leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers,
appelpulp (gedroogd), koolzaadolie,
zeezout, gist (geëxtraheerd)
Verteerbare energie: 1650 kJ/100 g

Lam & Rijst –
zacht voor maag en
darmen
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Toekomst schenken

Project SOS-Kinderdorf

Schenk toekomst
met elke aankoop!

Happy Dog schenkt per verkochte "Africa"-verpakking een
vast bedrag (bijv. 1,30 euro van
elke 12,5 kg verpakking) aan
het SOS-kinderdorp in Kigali,
de hoofdstad van Rwanda.
Dankzij uw hulp is al meer
dan 200.000 euro bij elkaar
gekomen! Bedankt!
Meer informatie over het
project vindt u op
www.happydog.de

Toekomst voor
Afrika! Al meer dan

200.000 €
geschonken!

SOS
KINDERDORP
in Duitsland en de wereld

Voor tussendoor: Happy Dog Supreme snacks

Gezond en heerlijk om te knabbelen
De knapperige beloning van de pup
tot de oudere hond voor
alle rassen.

► goed verdraagbaar
► met power-alg voor de
► calorie-arme receptuur
met slechts 4% vet,
glutenvrije rijst en
aardappels

100 g
Samenstelling: rijstmeel, aardappelvlokken, gevogeltevleesmeel,
cellulose, kaantjes, zalmmeel,
lamsvleesmeel, vismeel, aardappelproteïne, leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, vet van gevogelte,
appeldroesem (gedroogd) (0,7%),
natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, zeealg (gedroogd)
(0,2%), lijnzaad (0,2%), artisjok,
paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander, rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea,
daslook. (Kruiden in totaal: 0,14 %)
Verteerbare energie: 1515 kJ/100 g

actieve hond met 30%
proteïne en 9% vet

100 g
Samenstelling: gevogeltevleesmeel
(12%), mais, maismeel, rijstmeel,
kaantjes, lamsvleesmeel, vismeel,
hemoglobine (gedroogd), leverhydrolisaat, vet van gevogelte, bietenmelassesnippers, appeldroesem
(gedroogd) (0,7%), spirulina-algen
(0,5%), eipoeder, natriumchloride,
gist (gedroogd), kaliumchloride,
gerst (gefermenteerd) (0,25%),
zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad
(0,2%), mosselvlees (gedroogd)
(0,1%), artisjok, paardenbloem,
gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander, rozemarijn,
tijm, zoethoutwortel, kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,19%)
Verteerbare energie: 1600 kJ/100 g

met mediterrane
verwenkruiden en
vlierbessen

100 g
Samenstelling: mais, gevogeltevleesmeel, kaantjes, rijstmeel, lamsvleesmeel, vismeel, bietenmelassesnippers, vet van gevogelte, leverhydrolisaat, appeldroesem (gedroogd)
(1,2 %), spinazie (gedroogd) (1,0%),
zonnebloemolie (0,8 %), eipoeder,
natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, gerst (gefermenteerd) (0,25%), raapzaadolie (0,2%),
zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad
(0,2%), droesem van rode wijndrijven,
vlierbessen (0,05%), artisjok, paardenbloem, bonenkruid, majoraan,
gember, rozemarijn, salie, tijm, berkenbladeren, brandnetel, anijszaad,
basilicum, venkelzaad, vlierbloesem,
lavendelbloesem, koriander, kamille,
moerasspirea, zoethoutwortel, daslook (Kruiden in totaal: 0,24 %)
Verteerbare energie: 1610 kJ/100 g
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Men moet goed kijken.
Wat heeft een hond nodig?
Is hij jong, oud, actief,
gevoelig? Ik zeg:
Voor elke hond is er
het juiste voer en
wij hebben het.
Ernst Kugelmann, ver antwoordelijk voor
de productie bij Happy Dog
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NaturCroq

Elke dag gezonde
Happy Dog
kwaliteit

34

NaturCroq

Met Happy Dog NaturCroq voert u uw
hond uitgebalanceerd en profiteert u van
een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.
De NaturCroq producten zijn er passend
voor elke grootte en bij elke leeftijd.
De basis van deze smakelijke, eerlijke kost wordt gevormd
door tarwe, rund en gevogelte, die overwegend uit lokale
bronnen afkomstig zijn. Honden hebben behalve vlees ook
nog andere componenten nodig voor een optimale voeding.
Daarom completeren zonnebloemen, groene haver, tuinkers en peterselie als natuurlijke, lokale groene kruiden
deze receptuur. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de
natuurlijke eisen die u aan de voeding van uw hond stelt
worden vervuld.

Verantwoord
voeren met de
Happy Dog garantie:
• 1 00% zonder chemische
kleur- en geurstoffen en
conserveringsmiddelen
• 100% zonder soja en
zonder maisgluten
• tot 80% lokaal
verbouwde
grondstoffen
• regelmatige, zeer strenge
kwaliteitscontroles
• de beste acceptatie
en verdraagbaarheid
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NaturCroq
Welpen

Rind & Reis

Lamm & Reis

(Pups)

(Rund & Rijst)

(Lam & Rijst)

►V
 oor pups van alle
rassen vanaf de
4e week {29/14}
► Evenwichtig en zeer
gezond

►V
 oor volgroeide
honden met een
normale energiebehoefte

►V
 oor volgroeide
honden met een
normale energiebehoefte
► Ook voor gevoelige
honden

Het evenwichtige en
zeer goed
verteerbare premium-totaalvoer
NaturCroq Welpen werd
speciaal ontwikkeld voor de
bijzondere voedingsbehoeften
van pups vanaf de 4e week.
Waardevolle dierlijke proteïnen, volledig opgelost inlands
graan evenals alle belangrijke
vitamines, mineralen en
sporenelementen zijn de
beste voorwaarde voor een
gezonde groei van uw hond.

Het zeer
goed verteerbare premiumtotaalvoer NaturCroq
Rund & Rijst is optimaal
voor volgroeide honden
van alle rassen met een
normale energiebehoefte.
De knapperige brok bevat
hoogwaardige ingrediënten als
rund, rijst, gezond volkoren en
waardevolle kruiden evenals
alle belangrijke vitamines en
mineralen voor een evenwichtige voeding van uw hond.

Het voeren
met het
premiumtotaalvoer NaturCroq Lam &
Rijst is al beproefd bij gevoelige honden! De zeer gezonde
receptuur bevat hoogwaardige
en licht verteerbare ingrediënten zoals smakelijk lamsvlees,
zeer goed te verteren rijst evenals waardevolle Omega-3 en
Omega-6 vetzuren uit zonnebloem- en raapolie – belangrijk
voor een gezonde huid en een
glanzende vacht. NaturCroq
Lam & Rijst is daarom ideaal
voor alle honden met een
gevoelige spijsvertering en een
normale behoefte aan energie
en proteïne.

1/4/15 kg

1/4/15 kg

1/4/15 kg

Samenstelling: gevogeltevleesmeel, tarwemeel, maismeel,
kaantjes, rijstmeel, volkorenmais, vet van gevogelte, rundervet, vismeel, leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, vleesmeel, appeldroesem (gedroogd)
(0,8%), gist (gedroogd), moutkiemen, natriumchloride, groene
haver (gedroogd), zonnebloemen
(gedroogd), kers (gedroogd),
peterselie (gedroogd), (Groene
kruiden in totaal: 0,3%).
Verteerbare energie:
1670 kJ/100 g

Samenstelling: kaantjes (12%,
waarvan rund 70%), volkoren
tarwe, volkorenmais, tarwemeel,
volkoren gerst, rijstmeel (7%),
maismeel, vet van gevogelte,
rundervet, gevogeltevleesmeel,
vismeel, hemoglobine (gedroogd), leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers,
appeldroesem (gedroogd) (0,8%),
gist (gedroogd), moutkiemen,
natriumchloride, groene haver
(gedroogd), zonnebloemen
(gedroogd), kers (gedroogd),
peterselie (gedroogd) (Groene
kruiden in totaal: 0,3%)
Verteerbare energie:
1550 kJ/100 g

Samenstelling: gevogeltevleesmeel, volkoren tarwe, volkorenmais, tarwemeel, maismeel,
volkoren gerst, lamsvleesmeel
(7%), rijstmeel (7%), vismeel,
vet van gevogelte, rundervet,
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, zonnebloemolie (0,8%),
appeldroesem (gedroogd) (0,8%),
gist (gedroogd), moutkiemen,
raapzaadolie (0,2%), natriumchloride, groene haver (gedroogd), zonnebloemen (gedroogd), kers (gedroogd),
peterselie (gedroogd), (Groene
kruiden in totaal: 0,3%)
Verteerbare energie:
1535 kJ/100 g

36

NaturCroq

xxl

active

►V
 oor volgroeide
honden met een
normale energiebehoefte
► Gevarieerde
brokkenmix

►V
 oor volgroeide
honden van grote en
zeer grote rassen
► Extra grote brokken
► Aangepast proteïneen energiegehalte

►V
 oor volgroeide
honden met een
verhoogde energiebehoefte
► Voor agility, sport
en spel en alle
werkhonden

Het zeer goed
verteerbare
premiumtotaalvoer NaturCroq Balance
is ideaal voor alle volgroeide
honden met een normale
energiebehoefte. De unieke
brokkenmix biedt uw hond
een heel bijzondere smaakbelevenis! De gezonde receptuur met cottagecheese,
spinazie en gist is bovendien
zeer goed voor spijsvertering
en darmfunctie. Zodoende is
NaturCroq Balance ook ideaal
geschikt voor alle gevoelige
honden.

Het zeer goed
verteerbare
premiumtotaalvoer NaturCroq XXL
werd speciaal ontwikkeld
voor de bijzondere voedingsbehoeften van grote rassen.
Hun energiebehoefte is
duidelijk anders dan die van
kleine rassen. Daarom bevat
NaturCroq XXL een heel
speciale samenstelling van
voedingsstoffen met een
gematigd proteïne- en een
aangepast vetgehalte.
De smakelijke brokken zijn
extra groot en bevatten alle
belangrijke vitamines en
mineralen voor een uitgebalanceerde voeding.

Het zeer goed
verteerbare
premiumtotaalvoer NaturCroq Active
is optimaal voor alle volgroeide
honden met een verhoogde
energiebehoefte.
De smakelijke brok bevat hoogwaardige proteïne van gevogelte en vis. Gecombineerd
met waardevolle Omega-3 en
Omega-6 vetzuren uit zonnebloem- en raapolie levert
NaturCroq Active snel beschikbare energie voor alle werkhonden evenals voor agility,
sport en spel – zonder
het organisme te belasten!

1/4/15 kg

15 kg

15 kg

Samenstelling: gevogeltevleesmeel, volkoren tarwe, tarwemeel, volkorenmais, maismeel,
rijstmeel, havermeel, volkoren
gerst, vleesmeel, vismeel,
vet van gevogelte, rundervet,
bietenmelassesnippers, leverhydrolisaat, appeldroesem (gedroogd) (0,8%), natriumchloride,
cottagecheese (gedroogd, 0,3%),
wortels (gedroogd, 0,1%), gist
(geëxtraheerd, 0,1%), spinazie
(gedroogd, 0,08%), luzerne
(gedroogd, 0,08%)
Verteerbare energie:
1565 kJ/100 g

Samenstelling: gevogeltevleesmeel, volkoren tarwe,
tarwemeel, volkorenmais,
maismeel, volkoren gerst,
vet van gevogelte, rundervet,
vismeel, vleesmeel, bietenmelassesnippers, leverhydrolisaat, hemoglobine (gedroogd),
appeldroesem (gedroogd) (0,8%),
gist (gedroogd), moutkiemen,
natriumchloride, groene haver
(gedroogd), zonnebloemen
(gedroogd), kers (gedroogd),
peterselie (gedroogd), (Groene
kruiden in totaal: 0,3%)
Verteerbare energie:
1570 kJ/100 g

Samenstelling: gevogeltevleesmeel, volkoren tarwe, tarwemeel,
maismeel, vet van gevogelte,
volkorenmais, volkoren gerst,
rundervet, kaantjes, hemoglobine
(gedroogd), vleesmeel, vismeel
(1,5%), leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, zonnebloemolie (0,8%), appeldroesem
(gedroogd) (0,8%), gist (gedroogd), moutkiemen,
raapzaadolie (0,2%), natriumchloride, groene haver (gedroogd),
zonnebloemen (gedroogd), kers
(gedroogd), peterselie (gedroogd),
mossel-vlees (gedroogd), (Groene
kruiden in totaal: 0,3%)
Verteerbare energie: 1700 kJ/100 g
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De afgebeelde brokken komen niet overeen met de originele grootte

BALANCE
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De oogst breng ik
naar Happy Dog.
Bij ons weet men dat
ik kwaliteit lever
voor het hondenvoer.
Wij zijn buren hier.
Johann Brem,
landbouwer in Wehringen
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NaturCroq
SENIOR
►V
 oor alle seniorhonden
► Met verlaagd
proteïne-, natriumen fosforgehalte
► Met stabiele
vitamine C

SNACKS
De knapperig gebakken NaturCroq Premium
snacks zijn de ideale aanvulling voor uw lieveling. Als smakelijke beloning voor tussendoor
of als natuurlijke tandreiniging – verwen uw
hond met dit lekkere knabbelplezier.
De lekkernijen van hoogwaardige ingrediënten
van eigen bodem zijn zeer goed verteerbaar.
Een echte delicatesse voor uw hond!

MINI Snack
Truthahn (kalkoen)

► Extra kleine snack
► Ideaal voor onderweg
en voor alle fijnproevers van kleine
rassen

De afgebeelde brokken komen niet overeen met de originele grootte

Het zeer
goed verteerbare en evenwichtige premiumtotaalvoer NaturCroq Senior
is speciaal afgestemd op de
bijzondere behoeften van
oudere honden. Grotere hondenrassen worden sneller oud
dan kleinere. Toch hebben
alle oudere honden voer nodig
met uiterst hoogwaardige en
licht verteerbare ingrediënten
en een hoger gehalte aan voedingsvezels. Bovendien bevat
NaturCroq Senior minder
proteïne, natrium en fosfor en
ontziet daardoor de inwendige
organen. Nog een pluspunt:
Het zeer smakelijke premiumvoer bevat extra vitamine C
(25 mg/kg).
4/15 kg
Samenstelling:
gevogeltevleesmeel, volkoren
tarwe, tarwemeel, volkoren
gerst, volkorenmais, maismeel,
rijstmeel, vismeel, bietenmelassesnippers, vet van gevogelte,
rundervet, leverhydrolisaat,
appeldroesem (gedroogd) (0,8%),
gist (gedroogd), moutkiemen,
natriumchloride, groene haver
(gedroogd), zonnebloemen
(gedroogd), kers (gedroogd),
peterselie (gedroogd), (Groene
kruiden in totaal: 0,3%)
Verteerbare energie:
1525 kJ/100 g
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350 g
Samenstelling:
tarwemeel, kalkoenvleesmeel
(7%), koolzaadolie, dicalciumfosfaat.
Verteerbare energie:
1480 kJ/100 g

Snack
lamm & reis (lam & rijst)

► Z
 eer goed verteerbaar
► Ook voor gevoelige
honden
350 g
Samenstelling:
tarwemeel, rijstmeel (15%),
lamsvleesmeel (7%), koolzaadolie, dicalciumfosfaat
Verteerbare energie:
1475kJ/100 g

Snack
Rind & Dinkel (rund & spelt)

► Smakelijke beloning
► Met hoogwaardige
ingrediënten
van eigen bodem

350 g
Samenstelling:
tarwemeel, graan (spelt)
volkorenmeel (15%), runderreepjes (7%), koolzaadolie,
dicalciumfosfaat.
Verteerbare energie:
1490 kJ/100 g

NaturCroq
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Vlokken

De perfecte aanvulling
De twee vlokkensoorten van Happy Dog zijn ideaal afgestemd voor gezond voeren
naar wens. Happy Dog FlockenVollkost Classic Flakes met gevogelte voorziet
als volwaardig totaalvoer uw hond van alles wat hij nodig heeft, zonder verder
bijvoeren. Om te mengen met vlees wordt Happy Dog FlockenMixer Cereal Flakes
aangeraden. Als aanvulling op de proteïnebron vlees levert de zeer goed verteerbare
plantaardige voeding belangrijke werkzame stoffen en voedingsvezels.

Flockenvollkost

Flockenmixer
cereal flakes

►T
 otaalvoer voor zeer
gevoelige honden
► Zeer goed verteerbare fijne
vlokken plus waardevolle
dierlijke proteïnen
► Ook geschikt als puppypap
vanaf de 4e week

►S
 upplementvlokken voor
mengen met vlees
► Met 5 graansorten, groente
en mediterrane kruiden
► Met waardevolle vitamines
en mineralen

Dit zeer goed verteerbare en gezonde premiumtotaalvoer is geschikt voor honden met een
gevoelige spijsvertering en als puppypap voor
pups vanaf week 4. Happy Dog De FlockenVollkost bevat een uitgebalanceerd aandeel
dierlijke proteïnen en vetten evenals volledig
opgeloste koolhydraten in de vorm van speciale
fijne vlokken van zongerijpte mais. De premium-vlokken worden altijd met lauwwarm
water gemengd tot een voerpap.

Vlees is waardevol, maar alleen niet volwaardig
en voldoende! Bij een soorteigen en uitgebalanceerde hondenvoeding hoort ook veelzijdige
en zeer goed verteerbare groentevoeding met
alle werkzame stoffen en vezels. Happy Dog
Flocken-Mixer is de ideale vleesmenger.
Want deze bevat zeer goed verteerbare fijne
vlokken, volkorenvlokken, groente, kruiden
en is verrijkt met alle levensnoodzakelijke
vitamines en mineralen. De ideale afronding
van elke vleesmaaltijd.

1/3/10 kg

1/3/10 kg

Samenstelling: maismeel (walsgedroogd),
kaantjes, tarwemeel, tarwe, vet van gevogelte,
vleesmeel, dicalciumfosfaat, gedroogde wortelen,
erwtenvlokken, gevogeltevleesmeel, calciumcarbonaat, rundervet, hemoglobine (gedroogd),
vismeel, leverhydrolisaat, natriumchloride,
bietenmelassesnippers, appeldroesem, vlierbessen (gedroogd), druivendroesem, bonenkruid,
majoraan, anijszaad, basilicum, venkelzaad,
vlierbloesem, lavendelbloesem, rozemarijn, salie,
tijm (Kruiden in totaal: 0,1%).
Verteerbare energie: 1630 kJ/100 g

Samenstelling: volkorenmaisvlokken, maismeel
(walsgedroogd), volkorentarwevlokken, volkorenhavervlokken, erwtenvlokken (6%), dicalciumfosfaat, gedroogde wortelen (2%), calciumcarbonaat, gierst (gepoft), rijstmeel (geëxtrudeerd),
natriumchloride, vlierbessen (gedroogd),
druivendroesem, bonenkruid, majoraan,
anijszaad, basilicum, venkelzaad, vlierbloesem,
lavendelbloesem, rozemarijn, salie, tijm
(Kruiden in totaal: 0,15%).
Verteerbare energie: 1365 kJ/100 g
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Blikken puur vlees

Blikvoer

Sterke basis voor vitaliteit: 100% vlees
De Happy Dog 100% vlees blikken Wild, Buffel, Kalkoen, Lam en Rund
bevatten elk maar één enkele proteïnebron! Daarom zijn deze single-protein
blikken bij uitstek geschikt voor voeren bij voedingsintoleranties en allergieën.
Alle 100% vlees blikken worden uitsluitend vervaardigd met
vers geslacht vlees van eigen bodem.
Happy Dog 100% vlees biedt de ideale combinatie om zelf te
mengen met Happy Dog FlockenMixer.

RIND PUR

LAMM PUR

100% rundvlees

100% lamsvlees

(PUUR RUNDVLEES)

(PUUR LAM)

Totaalvoer
Singleprotein

BFFEL PUR

WILD PUR

TRUTHAHN PUR

100% buffelvlees

100% wild

100% kalkoen

(PUUR BUFFEL)

(PUUR WILD)

(PUUR KALKOEN)

Alle soorten in 200 g, 400 g, 800 g

Ons advies:
Gebruik Happy Dog Kräutermixer als waardevolle
aanvulling op het vleesvoer
(zie pag. 45)

43

dieet
Nier-, lever-, hartdieet � Sano N
►D
 ieet-totaalvoer voor
honden ter ondersteuning bij chronische
nier-, lever- en hartaandoeningen
► Met verlaagd proteïne-,
natrium- en fosforgehalte

Bij nier- en
leveraandoeningen
verliezen deze organen het
vermogen om het lichaam op
een natuurlijke wijze te ontgiften. Met een aangepaste voeding
kan verdere schade aan de
gezondheid worden voorkomen.
Sano N bevat een verlaagd
gehalte aan fosfor bij een aangepaste calcium-fosfor-verhouding, een verlaagd proteïnegehalte uit waardevolle grondstoffen en een tevens voor hartaandoeningen optimaal, laag
natriumgehalte.
1/7,5kg
Samenstelling: mais, rijstmeel,
aardappelmeel, rundervet, vet van
gevogelte, kaantjes, vleesmeel,
bietenmelassesnippers, eipoeder,
leverhydrolisaat, zonnebloemolie,
moutkiemen, gist (gedroogd),
wortelmeel, lucernemeel,
koolzaadolie, natriumchloride.

Voedingsaanvulling
Arthrofit

Haar Spezial

►V
 oor actieve honden en
honden van grote rassen
► Bevat de gekweekte,
Nieuw-Zeelandse
groenlipmossel met een
hoog aandeel
glycosaminoglycanen
(GAG's)

► Bevordert een gezonde
haargroei
► Ondersteunt tijdens
de rui
► Met unieke combinatie
werkzame stoffen

ArthroFit bevat de gekweekte,
Nieuw-Zeelandse groenlipmossel die in het land van
herkomst op het moment
van hoogste rijpheid wordt
geoogst en een zeer hoog
aandeel biologisch in hoge
mate beschikbare GAG's bevat.
Deze eiwit-suikerverbindingen
zijn belangrijke functieelementen van de gewrichten
en dragen wezenlijk bij aan de
belastbaarheid. Advies: Extra
toediening als kuur gedurende
ca. 60 dagen. Bij chronische
klachten langdurig of permanent om de 2-3 dagen.

Huid- en vachtproblemen zijn
vaak het gevolg van een gebrek
aan belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines (vitamine E,
B-complex, biotine), onverzadigde
vetzuren (Omega-3 en Omega-6)
en sporenelementen (zink, seleen,
jodium). De daaruit voortvloeiende stofwisselingsproblemen kunnen leiden tot roos, rode plekken,
vochtige plekken, eczeem en zweren. HaarSpezial heeft een unieke
combinatie van werkzame stoffen
voor de vorming van een gezonde
huid met weerstand, voor bevordering van de haargroei en voor
ondersteuning bij de rui.

1000 g
Analytische bestanddelen:
ruwe proteïne 14,5%, ruw vet 5,9%,
ruwe vezel 6,7%, ruwe as 8,4%,
calcium 1,4%, fosfor 0,8%, natrium
0,5%, magnesium 0,3%, Omega-3
vetzuren 1,6%.
Additieven/kg:
Vitamines / kg: vitamine E 1.200
mg, vitamine C 1.200 mg, biotine
1000 mcg, Sporenelementen / kg:
koper 84 mg, mangaan 230 mg,
zink 1.500 mg, seleen 1 mg,
aminozuren / kg: DL-methionine
2.500 mg

1000 g
Analytische bestanddelen:
ruwe proteïne 21,9%, ruw vet 7,3%,
ruwe vezel 5,7%, ruwe as 10,5%,
calcium 1,2%, fosfor 0,9%, kalium
0,6%, natrium 0,3%, magnesium
0,2%, Omega-3 vetzuren 1,0%.
Additieven/kg:
Vitamines / kg: vitamine E 2.000
mg, vitamine B1 80 mg, vitamine B2 120 mg, vitamine B6
80 mg, vitamine B12 250 mcg,
biotine 1.000.000 mcg, niacine
250 mg, pantotheenzuur 200
mg, cholinechloride 3.000 mg,
Sporenelementen / kg: jodium 8
mg, seleen 4 mg, zink 2.000 mg

Onze dieet-TIP
Benut het therapeutische
potentieel van dieetvoer bij
honden met een bijzondere
stofwisseling en vele andere
ziektebeelden.
Een voorbeeld: Slechtwerkende
nieren en leveraandoeningen
zijn bij honden relatief veel
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voorkomende ziektes die door
de voortschrijdende verandering van deze organen meestal
met een duidelijk lagere levensverwachting gepaard gaan.
Met dieetvoer zoals bijvoorbeeld Sano N kan hier succesvol worden opgetreden.
Bij acute ziektes is vaak slechts

enige tijd een dieetmaatregel
nodig. Bij een chronische ziekte
dient dieetvoeding toegepast
te worden als permanente therapie. Het is om die reden aan
te bevelen om bij een oudere
hond elk half jaar of jaar een
checkup te laten doen.

Aanvulling en dieet

multivitamin
mineral
►M
 et alle noodzakelijke
vitamines en mineralen
► Voor periodes met een
verhoogde behoefte aan
essentiële stoffen
► Voor de gerichte aanvulling van vleesporties

Multivitamin Mineral is er voor
de gerichte aanvulling van vleesporties met alle noodzakelijke
vitamines, mineralen en
essentiële sporenelementen.
Multivitamin Mineral kan ook
gericht worden ingezet tijdens
periodes waarin een verhoogde
behoefte bestaat aan vitale stoffen, bijv. tijdens drachtigheid
en lactatie of bij alle werkhonden.
1000 g
Analytische bestanddelen:
ruwe proteïne 10,4%, ruw vet 5,0%,
ruwe vezel 3,4%, ruwe as 28,3%,
calcium 7,9%, fosfor 3,4%,
magnesium 0,5%, natrium 0,5%,
kalium 0,4%.
Additieven/kg:
Vitamines / kg: vitamine A 600.000
I.E., vitamine D3 65.000 I.E., vitamine E 3.000 mg, vitamine B1 400
mg, vitamine B2 350 mg, vitamine
B6 200 mg, vitamine B12 1.400
mcg, vitamine C 500 mg, biotine
7.400 mcg, foliumzuur 180 mg,
niacine 1.300 mg, pantotheenzuur
700 mg, cholinechloride 1.650 mg,
Sporenelementen / kg: ijzer 700
mg, jodium 8 mg, kobalt 2 mg,
koper 35 mg, mangaan 160 mg,
seleen 0,5 mg, zink 250 mg

Krutermixer
► I deale aanvulling op
het dagelijkse voer met
(vers) vlees
► Onverzadigde vetzuren
voor huid en vacht,
versterking van het
immuunsysteem en
ter voorkoming van
celbeschadigingen.

Happy Dog KräuterMixer is de
ideale aanvulling op het dagelijkse voer met (vers) vlees van
uw hond. Deze bevat vele
waardevolle kruiden die met
zorg zijn gedroogd en daardoor
optimaal beschikbaar zijn voor
de stofwisseling.
Happy Dog KräuterMixer bevat
ook secundaire plantaardige
stoffen en essentiële, onverzadigde vetzuren. Deze zijn waardevolle bouwstenen voor huid
en vacht, hebben een positieve
invloed op het immuunsysteem
en helpen om celbeschadigingen te voorkomen.
1000 g
Analytische bestanddelen:
ruwe proteïne 12,2%, ruw vet 9,9%,
ruwe vezel 13,6 %, ruwe as 6,4%,
calcium 0,8 %, fosfor 0,3%,
magnesium 0,3%, natrium 0,2%,
kalium 1,2%, Omega-3 vetzuren
4,0%, omega-6 vetzuren 1,0%

power plus
►A
 fgestemde proteïnebouwstenen voor een
optimale spieropbouw
► Directe regeneratie door
gekraakte koolhydraten
► Gerichte verzorging met
aminozuren voor meer
temperament

Power Plus werd speciaal voor
hondenatleten ontwikkeld.
Power Plus bevat perfect op de
hondenspieren afgestemde proteïnebestanddelen op basis van
heelei, gevogelte, lever en wei
voor een snelle spieropbouw
evenals deels gehydroliseerde
koolhydraten die voor een
directe vrijmaking van energie
tijdens sportieve topprestaties
zorgen. Deze met onverzadigde
oliën, vele belangrijke vitamines, mineralen en een bijzondere Chinese kruidenmix verrijkte aanvullende voeding
zorgt voor een snel herstel na
sport en prestatie.
900 g/1800 g
Analytische bestanddelen:
ruwe proteïne 23,0%, ruw vet
23,0%, ruwe vezel 3,0%, ruwe as
6,0%, calcium 1,3%, fosfor 1,0%,
natrium 0,1%.
Additieven/kg:
vitamine A 850 I.E., vitamine D3
850 I.E., vitamine E (alfa tocoferolacetaat) 200 mg, vitamine
B1 20 mg, vitamine B2 50 mg,
vitamine B6 15 mg, foliumzuur 4
mg, niacine 500 mg, vitamine B12
40 mcg, Sporenelementen / kg:
ijzer (ijzer(II)sulfaat) 100 mg, koper
(koper(II)sulfaat) 20 mg, zink
(zinkoxide) 80 mg
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Light Snack

Mini 29 Baby + Junior
Medium Baby 28
Medium Junior 25
Maxi Baby 29
Maxi Junior 23
Adult Mini
Adult Medium
Adult Maxi
Adult Sport
Adult Light
Senior
Sensible Irland
Sensible Neuseeland
Sensible Toscana
Sensible Africa
Sensible Karibik
My Little Irland
My Little Neuseeland
My Little Africa
Fitness Snack
Verwöhn Snack

Baby Milk Probiotic

Supreme

Analyse

30
29
28
25
29
23
26
24
23
28
19,5
19
21
21
22
20
23
24
24
23
30
26
20

30
16
15
15
15
15
14
12
12
16
6
9
10
12
7,5
10
12
12
12
12
9
9
4

0,6
3
3
2,5
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
2,5
3
3
3
3
3,5
3
3
3
2,5
3
4,5

%)

Vitamines

)
/kg

g)

)
/kg

g)
g/k

(
aat

n
the
tho

)
/kg

mg

Mineralen

7,6
6,5
6,5
6
6,5
6
6
6
6
6
5,5
5
6,5
7,5
7
7,5
7
7
8,5
7,5
7,5
6,5
4,5

23,8
37,5
39,5
43,5
38,5
45,5
43,5
47,5
48,5
39,5
58
56,5
51,5
48,5
52,5
51,5
46,5
46
44,5
46,5
43
47,5
59

35.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
20.000
12.000
12.000

2000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2000
1200
1200

150
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
100
100
100
150
75
75

10
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

20
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-

45
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
-

50
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
-

10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-

100
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
-

100
575
575
575
575
575
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
-

1
1,25
1,25
1,2
1,25
1,2
1,3
1,25
1,3
1,35
1,1
0,95
1,1
1,6
1,55
1,35
1,4
1,1
1,45
1,35
-

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,85
0,8
0,85
0,85
0,75
0,65
0,85
1,05
1,1
0,95
0,9
0,8
0,9
0,9
-

0,5
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,3
0,3
0,4
0,3
0,25
0,45
0,35
0,4
0,4
0,45
0,45
0,35
0,35
-

50
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
105
110
110
125
160
110
110

15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
12
16
11
11

5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
13
25
25
25
15
35
25
25

150
125
125
125
125
125
135
135
135
135
135
135
135
135
135
100
125
135
135
110
200
135
135

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,35
2
2
2
1,5
3
2
2

0,5
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,15
0,15

g)
g)
)
(
g/k
g/k
/k
g
g)
)
/kg
g)
)
g)
g)
en
(IE
(m 12 (µ
(m
g)
(m
(%
mg
n
g/k
(IE
)
)
)
)
g)
g)
g/k g/kg
g/k B6
ls
g/k
eïn
ten )
B
E(
B1
A
D3
B2 D-pa
g/k
(m
%
t
%
e
)
a
(%
(
(
(%
m
µ
z
o
r
e
e
e
e
e
e
e
(
g/k m (m
%
g/k
(
(m
t
d )(
(m
(%
n
n
n
n
n
n
n
an
m
e
ve
pr
as
r
m
e
i
i
i
i
i
i
i
m
m
y
a
m
(
(
r
ve
e
u
n
u
n
n
E
h
u
e
e
e
g
i
u
i
i
e
i
k
ti
n
e
op
tr
ol (Nf
w
w
w
w
er
d
lc
sfo
tam itam
tam
tam
tam
tam
tam alci
ac
l
a
o
n
a
i
i
i
i
i
i
z
a
i
o
u
u
u
u
o
i
i
o
K
e
J
V
B
V
K
R
S
V
C
V
R
R
V
R
V
M
V
F
Z
IJ
N
C
N

Inhoudsstoffen

Sano N

Dieet

Rind Pur (Puur rundvlees)
Lamm Pur (Puur lam)
Truthahn Pur (Puur kalkoen)
Büffel Pur (Puur buffel)
Wild Pur (Puur wild)

Puur vlees

FlockenMixer Cereal Flakes

FlockenVollkost Classic Flakes

Vlokkenvoeding

Snack Rind & Dinkel (Rund & Spelt)

NaturCroq Welpen (Pups)
NaturCroq Rind & Reis (Rund & Rijst)
NaturCroq Lamm & Reis (Lam & Rijst)
NaturCroq Balance
NaturCroq XXL
NaturCroq Active
NaturCroq Senior
Mini Snack Truthan (kalkoen)
Snack Lamm & Reis (Lam & Rijst)

NaturCroq
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Geringe afwijkingen en wijzigingen voorbehouden.
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Vertrouwen voeren.
Sinds 1968.

Kwaliteitsgarantie

ie

be

drijf si
n

d

s
65

Fa

il

17

m

Happy Dog staat voor diervoeding
van de beste kwaliteit „Made in
Germany“. Als familiebedrijf met
tradities zijn wij persoonlijk
verantwoordelijk voor onze
producten.
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