
Het vlees-vetgehalte van Naturis Vers Vlees  ligt zeer hoog. U 
kunt daarom gerust overschakelen. Geadviseerd wordt om de 
hond 20 gr per kg te voeren bij een volwassen hond, een pup 
moet het dubbele krijgen.
Wij hebben in ons assortiment een complete voedingslijn. Bij de 
complete voedingen dient u niets toe te voegen. 
Voor al onze Naturis Vers Vlees producten geldt:
• geen kleur-,  geur- en smaakstoffen
• niet genetisch gemanipuleerd, geen varkensvlees, geen 
 conserveringsmiddelen
• dierproefvrij
• met producteigen calcium/fosfor
• kwaliteitscontrole door labo en FAVV
• zorgen voor betere weerstand,  darmflora en vacht/verharing 

Al onze soorten bestaan uit:
62% spiervlees | 20% bot-/kraakbeen | 15% orgaan (lever/nier/
pens/long) | 3% vitaminen/mineralenmix waarvan 1% vit/min 
en 2% zeewier (kelp)
Wij werken steeds met doorzichtige darmen zodat u kunt zien 
wat voor vlees u koopt! Al bovenstaande soorten zijn verkrijg-
baar in 150 gr, 500 gr en 1000 gr.
Tip: verwijder het vel van de worst als hij nog bevroren is.

Naturis zalmolie: gezuiverde en geconcentreerde zalmolie, rijk 
aan omega 3 en 6 vetzuren, 100% pureSchotse rode zalmolie. 
Gebruik de zalmolie in combinatie met 
onze brok en u heeft een hond die vlot 
van vacht wisselt en een glanzende 
vacht en gezonde huid heeft. 
1ml per 5kg hond dagelijks over 
de brok.

Naturis Vers Vlees Compleet:
•  Kip: energierijk voer voor actieve, 
 zogende en drachtige honden*
•  Kip/rund: ideaal voor jonge, actievere hond 
 die goed op hun spieren moeten staan
•  Kip/makreel: ideaal voor jonge honden en voor de vacht in 

het algemeen*
•  Kip/pens: voor honden die slecht eten en vermagerd zijn, kip 

heeft een hoog  vetgehalte, maar is wel licht verteerbaar
•  Rund/kip: ter afwisseling te geven of ‘s zomers wanneer er 

minder activiteit is
•  Puppy Premium: een volrijk voer, fijner gemalen met alles wat 

een pup nodig heeft
• HE Sport: ideaal voor werk-/sporthonden
• Lam: zeer geschikt voor honden met darm-/verteringspro-
 blemen of gewoon als afwisseling*
• Zalm: ideaal voor jonge honden en voor de vacht in het alge-

meen*
• Volendammer: Ideaal voor jonge honden en voor de vacht in 

het algemeen.
• Hert/rund: zeer geschikt als eliminatiedieet of ter afwisseling*
• Geit: zeer geschikt als eliminatiedieet of ter afwisseling*
• Eend: zeer geschikt als eliminatiedieet of ter afwisseling*
• Kalkoen: zeer geschikt als eliminatiedieet of ter afwisseling*
• Paard/lam: zeer geschikt als eliminatiedieet of ter afwisse-

ling, let wel: dit is zeer mager vlees, dus er moet veel van 
gevoerd worden

• Konijn/kalkoen: zeer geschikt als eliminatiedieet of ter afwis-
seling*

• Pancreas: speciaal voor honden met exocriene pancreasinsuf-
ficiëntie

 *deze soorten zijn ook geschikt voor de kat

Naturis Houdbare worst, gestoomd
De houdbare worsten zijn te verkrijgen in de smaken: 
kalkoen, kip, kip/makreel, kip/rund, pens, rund, volendammer 
en zalm.  
Houdbare worsten zijn ideaal om mee te nemen op vakantie of als 
beloning op bijvoorbeeld de hondenschool.

 
 
 
 
 Van de Naturis snacks zijn er diverse soorten verkrijgbaar,  
 waaronder: kippenpoten, varkensneuzen en -oren, runder- 
 luchtpijp, etc. Verpakt in zakjes van 200, 500 of 1000gr.



Naturis hondenvoer is geschikt voor alle rassen en leeftijden, 
zonder te veel mooie praat, dure reclamecampagnes of dure ver-
tegenwoordigers. Wij gebruiken dat geld liever om onze voeding 
te voorzien van hoogwaardige grondstoffen.

Naturis hondenvoer is ontstaan in samenwerking met dierenart-
sen, fokkers en voedingsdeskundigen om zodoende een eerlijk 
product te krijgen met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding 
en uiteraard zonder synthetische toevoegingen in de vorm van 
geur-, kleur- , smaakstoffen en anti-oxidanten.
Alleen op deze manier kunnen wij u en uw hond naar ons gevoel 
een topproduct aanbieden.

Uitsluitend de beste kwaliteit!
De kwaliteit van onze grondstoffen staat bij ons zeer hoog aan–
geschreven en dat is ook de reden dat wij bijvoorbeeld voor ons 
vers vlees geen kant-en-klare mixen laten aankomen,  wij willen 
echt de grondstoffen zien die we zelf verwerken tot een mix! 

De voedingsbehoefte wordt sterk beïnvloed door de mate 
van activiteit van de hond, desondanks dient men van Naturis 
hondenvoer zeer weinig te geven. Het is zeer belangrijk dat u 
zeker het voedingsschema aanhoudt, want teveel voeren is vaak 
de oorzaak van vele darm- en huidproblemen.

Voor al onze brokken geldt:
• minder en stevige ontlasting
• geef brok droog
• houd voedingsschema aan
• steeds vers drinkwater voorzien
• Premium kwaliteit
• rijk aan omega 3 
 en 6 vetzuren

Geëxtrudeerde brok of harde brok:

•  Pup S/M/L: tot 5 maanden, volwassen gewicht < 30 kg
•  Pup XL: tot 5 maanden, volwassen gewicht > 30 kg
•  Junior S/M/L: 5 tot 12 maanden, volwassen gewicht < 30 kg
•  Junior XL: 5 tot 12 maanden, volwassen gewicht > 30 kg
•  Adult Mini: 12 maanden tot 5 jaar, speciaal afgestemd op kleine 

rassen tot 10 kg
•  Adult S/M/L: 12 maanden tot 5 jaar, volwassen gewicht < 30 kg
• Adult XL: 12 maanden tot 5 jaar, volwassen gewicht > 30 kg
• Senior/Light: oudere hond vanaf 5 jaar of voor honden die ge-

castreerd/gesteriliseerd zijn.
• Krokant: volwassen honden zonder teveel activiteit (onder-

houdsvoer)
• Lam/Rijst Sensitive: gevoelige hond met darm- of maagpro–

blemen, enkel geven aan volwassen honden.
• Lam/Rijst Premium: gevoelige honden met vachtproblemen 

(door toevoeging vis en zalmolie)
• HE Sport: werk- en sporthond
• Hert zonder gluten: volwassen hond met darm- of huidproble-

men of allergiën
• Kalkoen graanvrij: volwassen hond met allergieën voor graan
• Vis S/M/L: 5 maanden tot senior leeftijd, volwassen gewicht < 

30 kg
• Vis XL: 5 maanden tot senior leeftijd, volwassen gewicht > 30 kg

De geëxpandeerde of harde brok is aan te raden bij honden die:
• Niet of nauwelijks vlees toegediend krijgen
• Hun brok makkelijk eten zonder dat er vlees onder zit
• Geen of weinig maag- en of darmproblemen hebben
• Voor baasjes die graag een groot volume aan hun honden 

geven

Geperste brok:
Ideaal voor honden met een zeer gevoelige spijsvertering of in combinatie 
met vers vlees

•  Persbrok HE-Kip: volwassen hond met hoge activiteit
•  Persbrok Lam: volwassen hond met gevoelige vertering
•  Persbrok HE-Zalm: jonge hond vanaf 6 maanden en volwassen 

honden met hoge activiteit
• Persbrok Puppy: pup tot ongeveer 6 maanden
•  Persbrok Rendier, Kalkoen, Eend en 
 Konijn: volwassen hond met allergieën
•  Persbrok Topsport: volwassen hond met
 zeer hoge activiteit
•  Persbrok Pup XL: 5 tot 12 maanden, vol-
 wassen gewicht > 30 kg
Alle brokken zijn verkrijgbaar in 5kg of  15kg ver-
pakkingen. Voor fokkers hebben  wij 20kg zakken. 

Naturis Versvlees Voeding diepgevroren, de naam zegt het al, 
wordt van vers vlees gemaakt en diepgevroren om te bewaren. 
Er worden dus absoluut geen granen, conserveringsmiddelen, 
kleurstoffen of bindmiddelen aan toegevoegd.

Wij werken met  vers vlees dat geschikt is voor menselijke 
consumptie en dat komt van EEG goedgekeurde slachthuizen. 
Al deze slachthuizen staan onder de strenge controle van het 
FAVV en dat is bij ons trouwens niet anders. Buiten de ver– 
plichte controles van het FAVV, laten wij ons vlees iedere week 
controleren op salmonella en entero’s in een erkend laborato-
rium om zodoende zeker te kunnen zijn dat wij enkel kwali-
tatief goede grondstoffen verwerken.

De grondstoffen worden bevroren of ijskoud verwerkt en 
worden niet verhit zodat de natuurlijke vitaminen, aminozuren 
en mineralen behouden blijven.

Aan onze Versvlees Voeding wordt geen extra 
calcium/fosfor toegevoegd. De oorsprong van het 
calcium/fosfor komt dus steeds uit de natuurlijke 
bron:

Voor gevogeltesoorten: gemalen botten 
(graankippen, eend, kalkoen enz.)
Voor rundersoorten: gemalen bot en kraak–
been van het rund (geit, rund, kalf, enz.)
Voor lam: gemalen bot en kraakbeen van 
het lam
Voor vis: er worde hele vissen verwerkt 
(makreel, haring, zalm)

Aan alle compleet versvlees voedingen wordt zeewier
toegevoegd!

Voor meer informatie over de verschillende soorten en de samenstelling 
zie:  www.naturis.be

Geperste brok, graan- en glutenvrij
Verkrijgbaar in de smaken konijn en rendier.

De basis van de glutenvrije brokkenis aardappel. De brokken 
bevatten glucosamine en chondroïtine, yucca, zalmolie, fruit, zee-
wier, lijnzaad en tomaat. Deze brokken zijn verkrijgbaar in zakken 
van 10kg.


