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www.healthydog.be

Healthy Dog is een superpremium geperste 
hondenvoeding, die volledig tarwegluten vrij is. 
Wij gebruiken geen ingrediënten waarvan bekend 
is dat zij vaak allergieën veroorzaken bij honden, 
zoals tarwegluten of gemengde vleeseiwitten, 
dit draagt bij aan een gezonde vertering en een 
optimale darmflora.

natuurlijk behoud van voedingsstoffen 
Healthy Dog is een geperste voeding, hierdoor komen de 
hoogwaardige grondstoffen optimaal tot hun recht en blijven 
alle natuurlijke voedingstoffen behouden, doordat er bij 
persen van een relatief lage temperatuur (ca. 70°C) gebruik 
wordt gemaakt. Bij een gezonde geperste brok komen de 
voedingsstoffen gelijkmatiger vrij (vertering is laag in de maag), 
wat de opneembaarheid makkelijker maakt (mindere maag
belasting) en de kans op maagtorsies aanzienlijk vermindert. 

twijfelt u of u een geperste of een 
geëxtrudeerde brok voert?
Dit is eenvoudig te testen. Leg een handje brokken in een  
glas water. Zuigen de brokken zich vol en blijven ze drijven 
(=hoog in de maag), dan is de brok geëxtrudeerd. Wanneer 
de brokken langzaam oplossen en naar de bodem zakken 
(=laag in de maag), dan betreft het een geperste brok. 
Dit visualiseert ook direct het verteringsproces in de maag.

de beste grondstoffen
Bij de samenstelling van Healthy Dog worden de allerbeste 
grondstoffen gebruikt, waardoor de smakelijke voeding 
makkelijk opneembaar en goed verteerbaar is. Hierdoor heeft 
u van onze voeding minder nodig en is de ontlasting ook 
compacter.

Healthy Dog gebruikt bewust enkel hoogwaardig rundvlees
eiwit (uitgezonderd Chicken & Rice variant). Hierdoor is de 
voeding makkelijker verteerbaar en ontstaan er minder 
afval stoffen in het lichaam van de hond. Minder afvalstoffen 
betekent mindere belasting van de lever en uiteraard ook 
minder ontlasting. 

De extra toevoeging van zalmolie zorgt door de omega 3 en 
6 vetzuren voor een gezond evenwicht van het zenuwstelsel 
en een gezonde huid en mooie vacht. Natuurlijke prebiotica 
bevorderen het natuurlijke afweersysteem van uw hond.

Kortom: Een gezonde voeding, natuurlijk, 
voor een gezonde hond; Healthy Dog!

hoe schakelt u over? 
Er zijn twee duidelijk verschillende soorten brok op de markt, 
namelijk geperst en geëxtrudeerd (=geëxpaneerd), en deze 
hebben verschillende verteringseigenschappen. 

Wanneer u wilt overschakelen van een geëxtrudeerde brok 
naar een geperste brok, adviseert Healthy Dog daarom om 
dit in één keer te doen, dus zonder te mengen. Omdat 
Healthy Dog geperste brok de lever minder belast, is het 
mogelijk dat de lever gaat “opschonen”: het zogenaamde 
ontgiften. Dit kan in een enkel geval betekenen dat de 
eventueel aanwezige klachten tijdelijk verergeren. Mogelijk 
drinkt uw hond meer dan normaal, kan uw hond meer gaan 
verharen of is de ontlasting tijdelijk meer of dunner. Dit is van 
tijdelijke aard en is niet ernstig. Na dit proces is het spijsver
teringsgestel van uw hond gezonder en sterker en uw hond 
krijgt een betere weerstand en gezonde vacht. De ontlasting 
wordt minder en compacter. LET OP: raadpleeg te allen tijde 
een dierenarts bij twijfel over de gezondheid van uw hond!

Healthy Dog adviseert om naast een geperste brok regelmatig 
complete diepvriesvoeding aan uw hond te geven op basis 
van vuile (groene) pens. Natuurlijke probiotica in pens 
bevordert het herstel van een evenwichtige darmflora en 
bevordert de overschakeling van voeding bij gevoelige honden 
d.m.v. één week dit te voeren alvorens over te schakelen. 

Wanneer u overschakelt van een andere geperste brok of  
van diepvriesvoeding, kunt u mengen of direct overstappen. 
i.v.m. dezelfde vertering. Diepvriesvoeding en geperste 
brokken mogen hierdoor ook gemengd gebruikt worden. 

belangrijk! 
De geadviseerde hoeveelheden van het voedingsschema zijn 
enkel een richtlijn, maar u dient te allen tijde naar uw hond  
te kijken. De hoeveelheden zijn sterk afhankelijk van uw hond 
als individu, leeftijd, conditie en beweging van uw hond. De 
genoemde hoeveelheden zijn per dag en te verdelen over de 
verschillende maaltijden. Healthy Dog adviseert een volwassen 
hond minimaal 2 maaltijden per dag te geven en senioren en 
puppy’s 4. Drachtige en zogende teven eten naar behoefte en 
2 tot 4 maal daags. Zorg altijd voor schoon en vers drinkwater.
Bewaar de zak droog en koel. De zak niet afgesloten (voerton) 
bewaren, maar altijd zuurstof laten krijgen. (bv. door gaatjes)

Kijk voor uitgebreide uitleg over de 
voeding en verkooppunten bij u in de buurt 
op www.healthydog.be

Voor vragen of voedingsadvies kunt u contact opnemen met 
info@healthydog.be of via het invulformulier via de website. 
Wij helpen u graag verder!
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