voor iedere hond en kat

Jacketz Medical Body Suit biedt honden en katten bescherming van nek, de gehele romp en
okselzones bij huidproblemen zoals hotspots, jeukende allergieën, verwondingen en bij
aangebrachte bandages.

Alle maatvoeringen beschikbaar

Easy Fit

Makkelijk en snel aan- en uittrekken

Beschermt de huid bij huidproblemen,
✓ bijten
en likken na een medische ingreep.

Maximaal comfort

Elastische en ademende stof voor optimaal gemak

aangebrachte bandages
✓ naBeschermt
een medische ingreep.

Bevordert genezing van de huid

Biedt bescherming tegen likken, krabben, bijten en invloeden
van buitenaf

JACketz MeDiCAl BoDy SuitS voor kAtten

Jacketz bij huidproblemen of na een operatie



Jacketz Medical Body Suits
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www.jacketz-mbs.nl

Jacketz Medical Body Suit biedt katten bescherming van nek, de gehele romp en
okselzones bij huidproblemen zoals hotspots, jeukende allergieën, verwondingen en
bij aangebrachte bandages.

Zoeken

Jacketz voor katten

Jacketz voor honden

Easy Fit

Na een operatie onder narcose houdt Jacetz de patiënt comfortabel warm. Jacketz
bevordert een snellere genezing van de aan - getaste plekken doordat likken, krabben
en bijten aan de aangetaste plaatsen wordt verhinderd. Een dubbele binnenlaag in de
buikzijde is voorzien als een extra absorberend verband gewenst is.

Distributie & Contact

Jacketz zijn gemaakt van elastische, ademende stof en geven de kat alle bewegingsvrijheid en zijn hierdoor een diervriendelijk alternatief voor de klassieke kunststof
nekkraag. Jacketz zijn gemakkelijk snel aan- en uit te trekken door de praktische,
verstelbare sluiting op de rugzijde en de extensies.

www.jacketz-mbs.nl

Jacketz bij Angst

Wennen aan Jacketz

De lichte druk rondom de romp van de kat door het dragen van Jacketz kunnen voor sommige katten een
extra veilig en geborgen gevoel geven. Deze katten kunnen in situaties van stres baat hebben bij het dragen
van Jacketz. Een dierenartsbezoek, nieuwe omgevingen of vuurwerkgeluiden kunnen daardoor als een stuk
dragelijker worden ervaren.

Geef de kat de tijd om te wennen aan het dragen van Jacketz. Sommige katten
kunnen zich (tijdelijk) anders gedragen. Wegkruipen, sluipen en/of stil blijven zitten
zijn dan heel normaal gedrag. Stelt u de kat op zijn/haar gemak en geef hem/haar de
tijd om te wennen aan het dragen van Jacketz.

Jacketz maatindicatie voor katten

MAxiMAAl geMAk voor honDen en kAtten
Code

Maat

JC-k3xS

3xS

JC-k2xS

2xS

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat 2xS / kleine kat

xS

maatvoeringen
beschikbaar
Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat xSAlle
/ normale
kat
normaal

Jacketz Medical Body Suit biedt honden en katten bescherming van nek, de gehele
romp en
JC-kxS
okselzones bij huidproblemen zoals hotspots, jeukende allergieën, verwondingen en bij
JC-kS
aangebrachte bandages.

omschrijving

kat

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat 3xS / kitten

kitten

voor iedere hond enklein
kat

S

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat S / grote kat

groot

Easy Fit

Makkelijk en snel aan- en uittrekken

Beschermt de huid bij huidproblemen,
✓ bijten
en likken na een medische ingreep.

Maximaal comfort

Elastische en ademende stof voor optimaal gemak
JACketz MeDiCAl BoDy SuitS voor honDen

aangebrachte bandages
✓ Beschermt
na een medische ingreep.

Bevordert genezing van de huid

Biedt bescherming tegen likken, krabben, bijten en invloeden
van buitenaf
Jacketz bij huidproblemen of na een operatie
Jacketz Medical Body Suit biedt honden bescherming van nek, de gehele romp en
okselzones bij huidproblemen zoals hotspots, jeukende allergieën, verwondingen en
bij aangebrachte bandages.

JACketz MeDiCAl BoDy SuitS voor kAtten

Na een operatie onder narcose houdt Jacetz de patiënt comfortabel warm. Jacketz
bevordert een snellere genezing van de aan - getaste plekken doordat likken, krabben
en bijten aan de aangetaste plaatsen wordt verhinderd. Een dubbele binnenlaag in de
buikzijde is voorzien als een extra absorberend verband gewenst is.

Jacketz bij huidproblemen of na een operatie
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Jacketz zijn gemaakt van elastische, ademende stof en geven de hond alle bewegings-
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diervriendelijk
alternatief voor de klassieke kunststof
Jacketz Medical Body Suit biedt katten bescherming
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gehele
romp en
Jacketz zijn gemakkelijk snel aan- en uit te trekken door de praktische,
okselzones bij huidproblemen zoals hotspots,nekkraag.
jeukende
allergieën, verwondingen en
verstelbare sluiting op de rugzijde en de extensies.
bij aangebrachte bandages.

Zoeken

Jacketz voor katten

Jacketz voor honden

Easy Fit

Distributie & Contact

Na een operatie onder narcose houdt Jacetz de patiënt comfortabel warm. Jacketz
bevordert een snellere genezing van de aan - getaste plekken doordat likken, krabben
Wennen aanEen
Jacketz
en bijten aan de aangetaste plaatsen wordt verhinderd.
dubbele binnenlaag in de
buikzijde is voorzien als een extra absorberend verband gewenst is.

Jacketz bij Angst

De lichte druk rondom de romp van de hond door het dragen van Jacketz kunnen voor sommige honden
een extra veilig en geborgen gevoel geven. Deze honden kunnen in situaties van stres baat hebben bij het
dragen van Jacketz. Een dierenartsbezoek, nieuwe omgevingen of vuurwerkgeluiden kunnen daardoor als
een stuk dragelijker worden ervaren.

Jacketz maatindicatie voor honden

Jacketz bij Angst

MAxiMAAl geMAk voor honDen en kAtten

voor iedere hond en kat

Jacketz Medical Body Suit biedt honden en katten bescherming van nek, de gehele romp en
okselzones bij huidproblemen zoals hotspots, jeukende allergieën, verwondingen en bij
aangebrachte bandages.

Alle maatvoeringen beschikbaar

Maximaal comfort

Elastische en ademende stof voor optimaal gemak

Bevordert genezing van de huid

Biedt bescherming tegen likken, krabben, bijten en invloeden
van buitenaf

JACketz MeDiCAl BoDy SuitS voor kAtten

Jacketz bij huidproblemen of na een operatie
Jacketz Medical Body Suit biedt katten bescherming van nek, de gehele romp en
okselzones bij huidproblemen zoals hotspots, jeukende allergieën, verwondingen en
bij aangebrachte bandages.

Jacketz maatindicatie voor katten

Wennen aan Jacketz

hond

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat 3xS / zeer kleine hond

Chihuahua (klein)

S+

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat S+ / kleine hond

english Cocker / Spaniel / Samojeed / Portugese Podengo

JC-M

M

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat M / Middel kleine hond

JC-MP

M+

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat M+ / Middel grote hond

Flat Coated retriever / irish Setter/labrador

JC-l

l

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat l / grote hond

Border Collie / Appenzeller / Boxer / Weimaraner / labrador

JC-xl

xl

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat xl / extra grote hond

rottweiler / ridgeback / golden retriever / Belgian Malinois

JC-2xl

2xl

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat 2xl / zeer grote hond

newfoundlander / Bernen Sennen / Bordeaux Dog

Code

Maat

omschrijving

kat

JC-k3xS

3xS

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat 3xS / kitten

kitten

JC-k2xS

2xS

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat 2xS / kleine kat

klein

JC-kxS

xS

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat xS / normale kat

normaal

JC-kS

S

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat S / grote kat

groot

Na een operatie onder narcose houdt Jacetz de patiënt comfortabel warm. Jacketz
bevordert een snellere genezing van de aan - getaste plekken doordat likken, krabben
en bijten aan de aangetaste plaatsen wordt verhinderd. Een dubbele binnenlaag in de
buikzijde is voorzien als een extra absorberend verband gewenst is.

Jacketz zijn gemaakt van elastische, ademende stof en geven de kat alle bewegingsvrijheid en zijn hierdoor een diervriendelijk alternatief voor de klassieke kunststof
nekkraag. Jacketz zijn gemakkelijk snel aan- en uit te trekken door de praktische,
verstelbare sluiting op de rugzijde en de extensies.

3xS

JC-SP

Easy Fit

aangebrachte bandages
✓ naBeschermt
een medische ingreep.

Maat

De lichte druk rondom de romp van de kat door het dragen van Jacketz kunnen voor sommige katten een
Geef de kat de tijd om te wennen aan het dragen van Jacketz. Sommige katten
JC-2xS
2xS
Jacketz® Medical Body Suit voor honden /Maat 2xS / zeer kleine hond
Chihuahua / toy Poodle
extra veilig en geborgen gevoel geven. Deze katten kunnen in situaties van stres
baat hebben
bij het dragen
kunnen zich (tijdelijk) anders gedragen. Wegkruipen, sluipen en/of stil
blijven zitten
xS
Jacketz® Medicalzijn
Body
Suitheel
voor honden
/ Maat
xS / zeer
kleine
yorkshire
terrier
/ lhasa / Apso/Chihuahua
van Jacketz. Een dierenartsbezoek, nieuwe omgevingen of vuurwerkgeluidenJC-xS
kunnen daardoor
als een stuk
dan
normaal
gedrag.
Stelt
u hond
de kat op zijn/haar gemak
en geef
hem/haar
de
dragelijker worden ervaren.
tijd Body
om te
aan/ Maat
het Sdragen
van Jacketz.
JC-S
S
Jacketz® Medical
Suitwennen
voor honden
/ kleine hond
Maltheser / Pekingese / French Bulldog / terrier

Makkelijk en snel aan- en uittrekken

✓

Beschermt de huid bij huidproblemen,
bijten en likken na een medische ingreep.

Code
JC-3xS

Geef de hond de tijd om te wennen aan het dragen van Jacketz. Sommige honden
kunnen zich (tijdelijk) anders gedragen. Wegkruipen, sluipen en of stil blijven zitten zijn
dan heel normaal gedrag. Stel de hond op zijn/haar gemak en geef hem/haar de tijd
om te wennen aan het dragen van Jacketz.

Jacketz zijn gemaakt van elastische, ademende stof en geven de kat alle bewegingsvrijheid en zijn hierdoor een diervriendelijk alternatief voor de klassieke kunststof
nekkraag. Jacketz zijn gemakkelijk snel aan- en uit te trekken door de praktische,
verstelbare sluiting op de rugzijde en de extensies.

Schnauzer / Beagle / Bulldog, Poodle / Fox terrier

eASy Fit rugSluiting

voor iedere hond en kat

Jacketz zijn voorzien van een gemakkelijke rugsluiting.
De Easy Fit rugsluiting geeft zowel dierenartsen als baasjes de gelegenheid
om Jacketz eenvoudig aan en uit te trekken.

Alle maatvoeringen beschikbaar

JACketz MeDiCAl BoDy SuitS voor honDen

Easy Fit

Makkelijk en snel aan- en uittrekken

Maximaal comfort
stap 1

Jacketz bij Angst

Wennen aan Jacketz

De lichte druk rondom de romp van de kat door het dragen van Jacketz kunnen voor sommige katten een
extra veilig en geborgen gevoel geven. Deze katten kunnen in situaties van stres baat hebben bij het dragen
van Jacketz. Een dierenartsbezoek, nieuwe omgevingen of vuurwerkgeluiden kunnen daardoor als een stuk
dragelijker worden ervaren.

Geef de kat de tijd om te wennen aan het dragen van Jacketz. Sommige katten
kunnen zich (tijdelijk) anders gedragen. Wegkruipen, sluipen en/of stil blijven zitten
zijn dan heel normaal gedrag. Stelt u de kat op zijn/haar gemak en geef hem/haar de
tijd om te wennen aan het dragen van Jacketz.

Elastische en ademende stof voor optimaal gemak

Maak de gehele rugsluiting open en leg de Jacketz plat op de grond met de binnenkant naar
boven.

Jacketz bij huidproblemen of na een operatie

Bevordert genezing van de huid

stap 2

Biedt bescherming tegen likken, krabben, bijten en invloeden
Zet de hond of kat met de voorpoten, al dan niet één voor één, in de daarvoor bestemde
buitenafromp en
Jacketz Medical Body Suit biedt honden bescherming van nek, devangehele
pootgaten.

stap 3

Trek vervolgens omhoog en sluit enkele drukkers aan de voorzijde.

stap 4

Herhaal deze handeling aan de achterzijde enbevordert
sluit vervolgens
drukkersgenezing
één voor één.
eenalle
snellere
van de aan - getaste plekken doordat likken, krabben

stap 5

voorzien
als een
Stel de achtersluitingen zo af, dat de Jacketz buikzijde
goed gepast is
sluit:
niet te strak,
niet teextra
los. absorberend verband gewenst is.

okselzones bij huidproblemen zoals hotspots, jeukende allergieën, verwondingen en
bij aangebrachte bandages.
Na een operatie onder narcose houdt Jacetz de patiënt comfortabel warm. Jacketz

en bijten aan de aangetaste plaatsen wordt verhinderd. Een dubbele binnenlaag in de

Jacketz maatindicatie voor katten

Code

Maat

JC-k3xS

3xS

JC-k2xS

2xS

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat 2xS / kleine kat

klein

JC-kxS

xS

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat xS / normale kat

omschrijving

normaal

JC-kS

S

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat S / grote kat

groot

Jacketz® Medical Body Suit voor katten / Maat 3xS / kitten

kat

het geMAk vAn eASy Fit

kitten

JACketz MeDiCAl BoDy SuitS voor honDen

Jacketz zijn gemaakt van elastische, ademende stof en geven de hond alle bewegingsvrijheid en zijn hierdoor een diervriendelijk alternatief voor de klassieke kunststof
nekkraag. Jacketz zijn gemakkelijk snel aan- en uit te trekken door de praktische,
verstelbare sluiting op de rugzijde en de extensies.

Jacketz bij Angst

Wennen aan Jacketz

De lichte druk rondom de romp van de hond door het dragen van Jacketz kunnen voor sommige honden
een extra veilig en geborgen gevoel geven. Deze honden kunnen in situaties van stres baat hebben bij het
dragen van Jacketz. Een dierenartsbezoek, nieuwe omgevingen of vuurwerkgeluiden kunnen daardoor als
een stuk dragelijker worden ervaren.

Geef de hond de tijd om te wennen aan het dragen van Jacketz. Sommige honden
kunnen zich (tijdelijk) anders gedragen. Wegkruipen, sluipen en of stil blijven zitten zijn
dan heel normaal gedrag. Stel de hond op zijn/haar gemak en geef hem/haar de tijd
om te wennen aan het dragen van Jacketz.

Jacketz bij huidproblemen of na een operatie
Jacketz Medical Body Suit biedt honden bescherming van nek, de gehele romp en
okselzones bij huidproblemen zoals hotspots, jeukende allergieën, verwondingen en
bij aangebrachte bandages.
Na een operatie onder narcose houdt Jacetz de patiënt comfortabel warm. Jacketz
bevordert een snellere genezing van de aan - getaste plekken doordat likken, krabben
en bijten aan de aangetaste plaatsen wordt verhinderd. Een dubbele binnenlaag in de
buikzijde is voorzien als een extra absorberend verband gewenst is.

Jacketz zijn gemaakt van elastische, ademende stof en geven de hond alle bewegingsvrijheid en zijn hierdoor een diervriendelijk alternatief voor de klassieke kunststof
nekkraag. Jacketz zijn gemakkelijk snel aan- en uit te trekken door de praktische,
verstelbare sluiting op de rugzijde en de extensies.

Jacketz bij Angst

Wennen aan Jacketz

De lichte druk rondom de romp van de hond door het dragen van Jacketz kunnen voor sommige honden
een extra veilig en geborgen gevoel geven. Deze honden kunnen in situaties van stres baat hebben bij het
dragen van Jacketz. Een dierenartsbezoek, nieuwe omgevingen of vuurwerkgeluiden kunnen daardoor als
een stuk dragelijker worden ervaren.

Geef de hond de tijd om te wennen aan het dragen van Jacketz. Sommige honden
kunnen zich (tijdelijk) anders gedragen. Wegkruipen, sluipen en of stil blijven zitten zijn
dan heel normaal gedrag. Stel de hond op zijn/haar gemak en geef hem/haar de tijd
om te wennen aan het dragen van Jacketz.

Jacketz maatindicatie voor honden

Code

Maat

JC-3xS

3xS

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat 3xS / zeer kleine hond

Chihuahua (klein)

JC-2xS

2xS

Jacketz® Medical Body Suit voor honden /Maat 2xS / zeer kleine hond

Chihuahua / toy Poodle

xS

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat xS / zeer kleine hond

JC-xS

hond

yorkshire terrier / lhasa / Apso/Chihuahua

JC-S

S

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat S / kleine hond

Maltheser / Pekingese / French Bulldog / terrier

JC-SP

S+

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat S+ / kleine hond

english Cocker / Spaniel / Samojeed / Portugese Podengo

JC-M

M

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat M / Middel kleine hond

JC-MP

M+

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat M+ / Middel grote hond

Flat Coated retriever / irish Setter/labrador

JC-l

l

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat l / grote hond

Border Collie / Appenzeller / Boxer / Weimaraner / labrador

Schnauzer / Beagle / Bulldog, Poodle / Fox terrier

JC-xl

xl

Jacketz® Medical Body Suit voor honden / Maat xl / extra grote hond

rottweiler / ridgeback / golden retriever / Belgian Malinois

VNC, Vet Nutrition Consult
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PRODUCTS & SERVICES

Independent feeding advice
for healthy growth of puppies
Read more...

Ca

Fe

Zoeken

ABOUT US

PRODUCTS & SERVICES

NEW

CONTACT

MY PUPPY PLAN

Na

%

0

g/10

For optimal pet support

Independent feeding advice
for healthy growth of puppies
Read more...
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ABOUT US
VNC is the abbreviation of Veterinary Nutrition Consultancy. We are a team of dedicated
people with a passion for animals, and unique knowledge in veterinary nutrition. Our team
contains two European board certified veterinary specialists in clinical nutrition (ECVCN), an
ICT specialist with a PhD in animal science, and a marketing specialist, specialised in pet
nutrition.

For optimal pet support
i

www.vetnutritionconsult.com

Zoeken

ABOUT US
VNC is the abbreviation of Veterinary Nutrition Consultancy. We are a team of dedicated
people with a passion for animals, and unique knowledge in veterinary nutrition. Our team
contains two European board certified veterinary specialists in clinical nutrition (ECVCN), an
ICT specialist with a PhD in animal science, and a marketing specialist, specialised in pet
nutrition.

dr. Ana Luísa Lourenço

dr. Esther Hagen/Plantinga

European Board certified Nutrition
Specialists (ECVCN)

European Board certified Nutrition
Specialists (ECVCN)

Foto Pieter
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dr. Ana Luísa Lourenço

dr. Esther Hagen/Plantinga

European Board certified Nutrition
Specialists (ECVCN)

European Board certified Nutrition
Specialists (ECVCN)

Foto Esther

Foto Ana

Together we have combined our expertise and created VNC, with the purpose to support the
veterinary profession with high quality independent nutritional knowledge.



Foto Esther

Foto Ana

Together we have combined our expertise and created VNC, with the purpose to support the
veterinary profession with high quality independent nutritional knowledge.
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Pieter Oliehoek

Christian Hagen

ICT expert & Geneticist

Marketing, Communication & PR
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ABOUT US
VNC is the abbreviation of Veterinary Nutrition Consultancy. We are a team of dedicated
people with a passion for animals, and unique knowledge in veterinary nutrition. Our team
contains two European board certified veterinary specialists in clinical nutrition (ECVCN), an
ICT specialist with a PhD in animal science, and a marketing specialist, specialised in pet
nutrition.

- OPTIMAL SUPPORT IN VETERINARY NUTRITION - OPTIMAL SUPPORT IN VETERINARY NUTRITION -

Together we have combined our expertise and created VNC, with the purpose to support the
veterinary profession with high quality independent nutritional knowledge.

This task is often not easy to perform and VNC can support the veterinary profession with a
unique mix of independent expertise in (clinical) nutrition of companion animals and a
comprehensive veterinary background. Our team is a highly qualified partner, able to
support veterinarians in high quality nutritional advice in an easy and reliable way.

There is a growing awareness in society that nutrition plays a pivotal role in health and
disease in both humans and animals. Consumers become more and more aware of the fact
that optimizing nutrition to the specific needs of a pet may help to prevent disease or can
be used as therapy in diseased dogs or cats. Being able, as a vet, to give sound nutritional
advice for the individual dog or cat, will help to gain trust and respect from the pet owner.
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dr. Esther Hagen-Plantinga

European Board certified Nutrition
Specialists (ECVCN)

European Board certified Nutrition
Specialists (ECVCN)

OUR VISION

OUR VISION
Within our society the importance of pets is constantly increasing. Pet owners most often
see their pets as a member of the family, and consequently want nothing but the best for
their beloved dog or cat. Nutrition is regarded by pet-owner as very important. The demands pet-owners have with regard to nutrition are changing, and this has partly to do with
the ease of finding and sharing (true, false and biased) information about nutrition on the
internet.



dr. Ana Luísa Lourenço

Within our society the importance of pets is constantly increasing. Pet owners most often
see their pets as a member of the family, and consequently want nothing but the best for
their beloved dog or cat. Nutrition is regarded by pet-owner as very important. The demands pet-owners have with regard to nutrition are changing, and this has partly to do with
the ease of finding and sharing (true, false and biased) information about nutrition on the
internet.
There is a growing awareness in society that nutrition plays a pivotal role in health and
disease in both humans and animals. Consumers become more and more aware of the fact
that optimizing nutrition to the specific needs of a pet may help to prevent disease or can
be used as therapy in diseased dogs or cats. Being able, as a vet, to give sound nutritional
advice for the individual dog or cat, will help to gain trust and respect from the pet owner.
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PRODUCTS & SERVICES
By creating specific nutritional tools for companion animals, we hope to help the veterinary
profession in giving sound nutritional advice to pet owners in an easy and automated way,
without the need to make time-consuming calculations for the individual patient.

 Online feeding tools for cats and dogs
• My Puppy Plan - www.mypuppyplan.eu

Our nutritional tools are developed independently from any specific pet food company,
which make them ubiquitously applicable, regardless of the patients diet. Our tools are
solely based on the latest scientifically published data, to make sure that the best
nutritional solutions are offered to the pet owner.

This task is often not easy to perform and VNC can support the veterinary profession with a
unique mix of independent expertise in (clinical) nutrition of companion animals and a
comprehensive veterinary background. Our team is a highly qualified partner, able to
support veterinarians in high quality nutritional advice in an easy and reliable way.


 Presentations

Workshops & training
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PRODUCTS & SERVICES
By creating specific nutritional tools for companion animals, we hope to help the veterinary
profession in giving sound nutritional advice to pet owners in an easy and automated way,
without the need to make time-consuming calculations for the individual patient.

 Online feeding tools for cats and dogs
• My Puppy Plan - www.mypuppyplan.eu

Our nutritional tools are developed independently from any specific pet food company,
which make them ubiquitously applicable, regardless of the patients diet. Our tools are
solely based on the latest scientifically published data, to make sure that the best
nutritional solutions are offered to the pet owner.

 Workshops & training
 Presentations

- INDEPENDENT EXPERTISE IN (CLINICAL) NUTRITION OF COMPANION ANIMALS -
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- INDEPENDENT EXPERTISE IN (CLINICAL) NUTRITION OF COMPANION ANIMALS -

CONTACT
VNC
Rolklaver 128

My Puppy Plan

www.mypuppyplan.eu

My Puppy Plan - Test Users Only
Enter code

Welcome to My Puppy Plan.

The independent feeding tool for
healthy growth of your puppy

The website is still under construction,
but will be online shortly. If you would
like to stay informed when the website
will be launched you can send an
e-mail to: VNC@mypuppyplan.eu.

Welkom op de website van My Puppy
Plan.
De website is momenteel nog in
ontwikkeling, maar komt binnenkort
online. Wenst u geïnformeerd te
blijven over de online introductie van
My Puppy Plan? Stuur dan een e-mail
naar: VNC@mypuppyplan.eu.

Give yo
ur pupp
a heal
thy st y
art

Bem-vindo ao My Puppy Plan.
O site ainda está em construção mas
em breve ficará operacional.
Se quiser ser informado quando o site
estiver acessível por favor envie um
e-mail para VNC@mypuppyplan.eu.

OVER MY PUPPY PLAN

For optimal pet support

Geef uw
pupp
een ge
zonde y
start

Voor optimale groei van uw puppy



Op elk moment in één overzicht
de informatie over de groeistatus
van uw pup.



Voedingsadvies op maat op basis van
leeftijd en gewicht van uw puppy.



Op elk moment informatie toevoegen
en/of wijzigen.



My Puppy Plan is voedingsonafhankelijk,
dus selecteer uw eigen puppyoeding.

For optimal pet support

- ONAFHANKELIJK VOEDINGSADVIES VOOR EEN GEZONDE GROEI VAN UW PUPPY ontwikkeld door gediplomeerd specialisten op gebied van hondenvoeding

Vernieuwing website

www.duport.nl

Dé hoogwaardige rauw voer veterinaire voedingslijn
Verkrijgbaar via uw dierenarts

Compleet samengestelde rauw voer
dieetvoedingen voor honden

Veilige en verantwoorde rauw voer
diëten

wetenschappelijk onderbouwde en
geformuleerde recepturen

Raw Veterinary Diets



Overtuigend in kwaliteit en veiligheid

i

www.energique-raw.nl

hOME
Energique raw Veterinary Diets
Ondersteunt
de nierfunctie

R

Renal balance

Ondersteunt
de nierfunctie

Renal balance

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

450 g ℮

Nier Support

Ondersteunt

Ondersteunt
de nierfunctie

all Life balance

Soutient
la fonction rénale

all Life balance

450 g ℮

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

FR

Ondersteunt
de nierfunctie

bE

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisaR
tion et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant
utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.
Nier Support
Soutien Rénal
Energierijk
Energique
aliment diététique complet pour des chiens adultes

Urinary balance

450 g ℮

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Soutien Rénal

Energierijk

Energique

450 g ℮

R

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutient
la fonction rénale

R

NL
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all Life balance

450 g ℮

FR

450 g ℮

Nier Support

Soutien Rénal

Energierijk

all Life balance

R

450 g ℮

Energique

FR

Dé hoogwaardige rauw voer veterinaire voedingslijn

bE

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en

aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

tion et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
Compleet samengestelde dieetvoeding
voor volwassen honden
aliment diététique complet pour des chiens adultes fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisa-

bE

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.
FR bE

NL

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

450 g ℮

bE

Nier Support

Soutien Rénal

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Eenvoudig online Energique Raw voeding bestellen.
Vraag uw dierenarts naar uw eigen inlog voor de
Energique Raw Veterinary Diets webshop.

Voedingen voor zowel gezonde honden als honden
met een speciale voedingsbehoefte. Lees meer...

COntaCt

all Life balance

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden
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Energierijk
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aliment diététique complet pour des chiens adultes
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VERKRIjgbaaRhEID

Zie de voedingstabel voor aanbevolen
hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
dedagelijkse
nierfunctie
la fonction
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur
serveren.rénale
R
aanvankelijk
gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

NL

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

EnErgiquE raw VEtErinary DiEts

uitgelicht: Energique raw all Life balance

www.rawveterinarydiets.com
PRODUCTEN

Zoeken

450 g ℮

Energique

FR

bE

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Verkrijgbaar via uw dierenarts

Energique All Life Balance: voor elke
levensfase van de hond. Lees meer...

Compleet samengestelde rauw voer
dieetvoedingen voor honden

EnErgiquE raw VEtErinary DiEts

Veilige en verantwoorde rauw voer
diëten
ONZE PRODUCTEN

wetenschappelijk onderbouwde en
geformuleerde recepturen

Energique raw all Life balance
Ondersteunt
de nierfunctie

Soutient
la fonction rénale

R

R

all Life balance

all Life balance

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

NL

bE

450 g ℮

Nier Support

hoogwaardige en compleet samengestelde rauw voer dieetvoedingen voor honden.

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutien Rénal

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

450 g ℮

Energique

FR

Energique raw urinary balance
Ondersteunt
de nierfunctie

Soutient
la fonction rénale

R

Met Energique raw Veterinairy Diets zijn honden op een verantwoorde manier te voorzien van een
smakelijke, uitgebalanceerde en veilige rauw voer maaltijd. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je voor je hond geen Energique raw
voeding voor je hond koopt.
Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen
Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom
je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt
nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw
voeding voor je hond koopt.
Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen
Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom
je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt
nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw
voeding voor je hond koopt.

bE

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

R

Urinary balance

Urinary balance

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

NL

bE

450 g ℮

Nier Support

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutien Rénal

450 g ℮

Energique

FR

bE

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Overtuigend in kwaliteit en veiligheid

Energique raw renalbalance
Ondersteunt
de nierfunctie

Soutient
la fonction rénale

R

NL

bE

450 g ℮

R

Renal balance

Renal balance

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Nier Support

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Soutien Rénal

Energique

450 g ℮

FR

bE

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Energique raw weight balance
Energique raw joint balance

Energique raw Veterinary Diets

PRODUCTEN
Ondersteunt
de nierfunctie



Soutient
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Energique raw hypoallergenic
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450 g ℮

Nier Support
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Energique

Soutien Rénal

Energierijk

450 g ℮

Soutient
la fonction rénale
R
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aliment diététique complet pour des chiens adultes

Energique

all Life balance
aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutient
la fonction rénale

R

R

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisaR
tion et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant
utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué

Nier Support
aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutien Rénal

Energierijk

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

all Life balance

450 g ℮

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
Urinary balance
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

450 g ℮

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Nier Support

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

alles wat de hond van nature nodig heeft.

Ondersteunt
de nierfunctie

all Life balance

Soutient
la fonction rénale

Soutien Rénal

Energierijk

Ondersteunt

Urinary balance

NL
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Ondersteunt
de nierfunctie

R

Zie de voedingstabel voor aanbevolen
hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
dedagelijkse
nierfunctie
la fonction
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur
serveren.rénale
R
aanvankelijk
gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Compleet samengestelde rauw voer dieetvoedingen voor honden

NIEUWS

www.energique-raw.nl

Renal balance
aliment diététique complet pour des chiens adultes
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uitgelicht: Energique raw all Life balance
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Renal balance
Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden
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all Life balance
450 g ℮

FR
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.
FR bE

EnErgiquE raw VEtErinary DiEts

450 g ℮

NL

450 g ℮

bE

Nier Support

Voedingen voor zowel gezonde honden als honden
met een speciale voedingsbehoefte. Lees meer...

Soutien Rénal

Energierijk

all Life balance

450 g ℮

Energique

FR

bE

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
tion et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

niEuws

Soutien Rénal

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Eenvoudig online Energique Raw voeding bestellen.
Vraag uw dierenarts naar uw eigen inlog voor de
Energique Raw Veterinary Diets webshop.

Nier Support

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
Compleet samengestelde dieetvoeding
voor volwassen honden
aliment diététique complet pour des chiens adultes fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisa-

OVEr Ons

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

VErkrijgbaarhEiD
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Energique
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Energique All Life Balance: voor elke
levensfase van de hond. Lees meer...

R

Dé hoogwaardige rauw voer veterinaire voedingslijn

Wetenschappelijk geformuleerde recepturen

Verkrijgbaar via uw dierenarts

samengestelde voedingen gebaseerd op de meest recente wtenschappelijke
inzichten.

Verkrijgbaar via uw dierenarts

Vraag uw dierenarts naar uw eigen inlog voor
de Energique Raw Veterinary Diets webshop.

Veilig en verantwoord rauw voer

Energique raw Veterinary Diets voldoet aan de strengste veiligheidseisen op
gebied van rauwe voedingen. Energique b.V. is de enige producent van vers
vlees maaltijden in nederland die beschikt over het gMP+ keurmerk. Dit
keurmerk eist veel meer op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit,
duurzaamheid en veiligheid dan de de wettelijke eisen die de nVwa
controleert of die onder de haCCP-norm vallen.

EnErgiquE raw VEtErinary DiEts

Compleet samengestelde rauw voer
dieetvoedingen voor honden

Eenvoudig online bestellen:
Vandaag besteld, morgen in huis.

Veilige en verantwoorde rauw voer
diëten

ONZE PRODUCTEN

wetenschappelijk onderbouwde en
geformuleerde recepturen

Energique raw all Life balance
EnErgiquE raw VEtErinary DiEts - aLL LIFE baLaNCE

Ondersteunt
de nierfunctie

Soutient
la fonction rénale

R

R

all Life balance

all Life balance

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden
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Nier Support

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutien Rénal

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.
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Energique
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Overtuigend in kwaliteit en veiligheid
Ondersteunt
de nierfunctie
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Soutient
la fonction rénale

R
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all Life balance

all Life balance

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Nier Support

Soutien Rénal

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Energique

Energique raw urinary balance

hoogwaardige en compleet samengestelde rauw voer dieetvoedingen voor honden.

Ondersteunt
de nierfunctie

450 g ℮
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Eenvoudig online bestellen:
Vandaag besteld, morgen in huis.

Met Energique raw Veterinairy Diets zijn honden op een verantwoorde manier te voorzien van een
smakelijke, uitgebalanceerde en veilige rauw voer maaltijd. Verder volgt nog meer tekst over de redeEnergique
raw Veterinary
Diets
nen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je voor je hond geen
Energique
raw
PRODUCTEN
voeding voor je hond koopt.
Ondersteunt
de nierfunctie

450 g ℮
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Soutien Rénal

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden
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aliment diététique complet pour des chiens adultes

KENMERKEN

Energierijk

hoogwaardige en compleet samengestelde rauw voer dieetvoedingen voor honden.
Met Energique raw Veterinairy Diets zijn honden op een verantwoorde manier te voorzien van een
smakelijke, uitgebalanceerde en veilige rauw voer maaltijd. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je voor je hond geen Energique raw
voeding voor je hond koopt.

immune system

high quality

hier komt tekst over de productkenmerken die dit Energique
Raw Veterinary Diets product zo
geschikt maakt voor iedere hond
en waardoor hondeneigenaren
overtuigd worden van de kwaliteit.

Urinary balance

450 g ℮

Nier Support

Energierijk

Soutien Rénal
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hier komt tekst over de productkenmerken die dit Energique
Raw Veterinary Diets product zo
geschikt maakt voor iedere hond
en waardoor hondeneigenaren
overtuigd worden van de kwaliteit.

Soutien Rénal
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Energique
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

uitgelicht: Energique raw all Life balance
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Nier Support

Soutien Rénal

Energierijk
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450 g ℮

Energique

FR

bE

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en

aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

tion et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
Compleet samengestelde dieetvoeding
voor volwassen honden
aliment diététique complet pour des chiens adultes fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisa-

bE

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.
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Nier Support

Soutien Rénal

Energierijk
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Energique

R

Renal balance

Renal balance

Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Eenvoudig online Energique Raw voeding bestellen.
Vraag uw dierenarts naar uw eigen inlog voor de
Energique Raw Veterinary Diets webshop.
Nier Support

Soutien Rénal

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen
Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom
je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt
nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet
zijn als jeraw
geenVEtErinary
Energique raw
EnErgiquE
DiEts
voeding voor je hond koopt.

Energique

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Energique All Life Balance: voor elke
levensfase van de hond. Lees meer...

Energique raw weight balance
Energique raw joint balance
Energique raw hypoallergenic
ONZE PRODUCTEN

Compleet samengestelde rauw voer dieetvoedingen voor honden

hier komt tekst over de productkenmerken die dit Energique
Raw Veterinary Diets product zo
geschikt maakt voor iedere hond
en waardoor hondeneigenaren
overtuigd worden van de kwaliteit.

Energique raw all Life balance

alles wat de hond van nature nodig heeft.
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all Life balance
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Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden
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Nier Support

Wetenschappelijk geformuleerde recepturen
hoogwaardige en compleet samengestelde rauw voer dieetvoedingen voor honden.

samengestelde voedingen gebaseerd op de meest recente wtenschappelijke
inzichten.
Met Energique raw Veterinairy Diets zijn honden op een verantwoorde manier te voorzien
van een
Verkrijgbaar
via uw dierenarts

hier komt tekst over de productkenmerken die
dit Energique Raw Veterinary Diets product zo
geschikt maakt voor iedere hond en waardoor hondeneigenaren overtuigd worden van de kwaliteit.

Ondersteunt
de nierfunctie

Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen
Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom
je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt
nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw
voeding voor je hond koopt.

keurmerk eist veel meer op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit,
Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen
duurzaamheid en veiligheid dan de de wettelijke
die devoor
nVwa
Energiqueeisen
raw voeding
je hond koopt. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom
controleert of die onder de haCCP-normje vallen.
wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt
nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw
voeding voor je hond koopt.
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Nier Support

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen
Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt nog meer tekst
over de redenen
waarom
Eenvoudig
online
bestellen:
Energique raw Veterinary Diets voldoet aan
strengste
je welde
behoorlijk
gek veiligheidseisen
moet zijn als je geen op
Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt
Vandaag besteld, morgen in huis.
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is detekst
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de Energique Raw Veterinary Diets webshop.

Veilig en verantwoord rauw voer

450 g ℮

Energique

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Energique raw urinary balance

smakelijke, uitgebalanceerde en veilige rauw voer maaltijd. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je voor je hond geen Energique raw
Vraag uw dierenarts naar uw eigen inlog voor
voeding voor je hond koopt.

hier komt tekst over de productkenmerken die
dit Energique Raw Veterinary Diets product zo
geschikt maakt voor iedere hond en waardoor hondeneigenaren overtuigd worden van de kwaliteit.

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutien Rénal

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

high quality

Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen
Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom
je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt
nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw
voeding voor je hond koopt.

Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisaR
tion et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant
utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.
Nier Support
Soutien Rénal
Energierijk
Energique
aliment diététique complet pour des chiens adultes

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Voor iedere hond
in elke levensfase

immune system

450 g ℮

Urinary balance
aliment diététique complet pour des chiens adultes

Energierijk
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Energique raw renalbalance

Soutient
la fonction rénale

Zie de voedingstabel voor aanbevolen
hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
dedagelijkse
nierfunctie
la fonction
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur
serveren.rénale
R
aanvankelijk
gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.
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Renal balance
aliment diététique complet pour des chiens adultes

Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen
Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt nog meer tekst over de redenen waarom
je wel behoorlijk gek moet zijn als je geen Energique raw voeding voor je hond koopt. Verder volgt
nog meer tekst over de redenen waarom je wel behoorlijk gek moet
zijn
jegezonde
geen honden
Energique
raw
Voedingen
voorals
zowel
als honden
met een speciale voedingsbehoefte. Lees meer...
voeding voor je hond koopt.
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Compleet samengestelde dieetvoeding voor volwassen honden
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Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.
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Vraag uw dierenarts naar uw eigen inlog voor de
Energique Raw Veterinary Diets webshop.

aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutien Rénal

450 g ℮

Energique
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Energique raw renalbalance
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Renal balance
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.
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Nier Support

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

Renal balance
aliment diététique complet pour des chiens adultes

Soutien Rénal
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Energique raw weight balance
Energique raw joint balance
Energique raw hypoallergenic

Compleet samengestelde rauw voer dieetvoedingen voor honden

EnErgiquE raw VEtErinary DiEts - aLL LIFE baLaNCE

alles wat de hond van nature nodig heeft.

Wetenschappelijk geformuleerde recepturen
samengestelde voedingen gebaseerd op de meest recente wtenschappelijke
inzichten.
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all Life balance
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Nier Support

Energierijk

Zie de voedingstabel voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Pas deze waar nodig aan voor gewicht, leeftijd
of activiteit van uw hond. bewaren bij -18 °C. Voor gebruik ontdooien en op kamertemperatuur serveren.
aanvankelijk gebruik ten hoogste 6 maanden. aan te raden is om vóór gebruik of vóór verlenging van de
gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. het voeren van dit product aan groeiende, drachtige of zogende
honden wordt afgeraden. Voldoet aan nrC en FEDiaF voedingsaanbevelingen voor volwassen honden.

all Life balance

Veilig en verantwoord rauw voer

>> wEbshOP

Verkrijgbaar via uw dierenarts

Vraag uw dierenarts naar uw eigen inlog voor
de Energique Raw Veterinary Diets webshop.

Eenvoudig online bestellen:
Energique raw Veterinary Diets voldoet aan de strengste veiligheidseisen op
gebied van rauwe voedingen. Energique b.V.
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Consultez notre guide d’alimentation pour les quantités journalières recommandées. ajustez-les au besoin en
aliment diététique complet pour des chiens adultes
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fonction du poids, de l’âge et du niveau d’activité de votre chien. Magasin à -18 °C. Décongeler avant utilisation et servir à température ambiante. au départ, jusqu’à six mois. avant utilisation ou avant prolongation de
la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Ce produit est contre-indiqué
pour nourrir les chiots et les chiens en phase de gestation ou d’allaitement. Conforme aux nrC et FEDiaF
recommandations nutritionnelles pour les chiens adultes.

Vandaag besteld, morgen in huis.

