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Geëxtrudeerde 
Hondenbrokken 

 
Inhoud 

 
Prijs 

 
Doelgroep 

Premium Puppy 
 
 
 
 
 
 
 
 
4002001-4kg 
4002001-10kg 
4002001-20kg 

4 KG 
10 KG 
20 KG 

€ 21,50 
€ 34,95 
€ 51,95 

Premium Puppy is een 100% hoogwaardige puppy 
voeding speciaal afgestemd op de voedingsbehoefte 
van puppy’s vanaf 3 à 4 weken tot 6 maanden. Om 
gelijkmatig uit te groeien tot een gezonde, levenslustige 
volwassen hond word uitsluitend gebruik gemaakt van 
eersteklas grondstoffen die makkelijk opneembaar zijn. 
Deze Super Premium voeding bevat de ideale 
verhouding eiwitten, vetten, calcium en fosfor die nodig 
zijn voor een geleidelijke groei, de ontwikkeling van 
sterke beenderen en spieren en de optimale opbouw 
van botten en gewrichten. 

Super Premium 
Puppy all Breeds 
 
 
 
 
 
 
 
 
4002002-4kg 
4002002-10kg 
4002002-20kg 

4 KG 
10 KG 
20 KG 

€ 26,45 
€ 37,95 
€ 57,95 

Super Premium Puppy is een 100% hoogwaardige 
puppy voeding voor alle rassen speciaal afgestemd op 
de voedingsbehoefte van puppy’s vanaf 3 à 4 weken tot 
6 maanden. Om gelijkmatig uit te groeien tot een 
gezonde, levenslustige volwassen hond word 
uitsluitend gebruik gemaakt van eersteklas 
grondstoffen die makkelijk opneembaar zijn. 
Deze Super Premium voeding bevat de ideale 
verhouding eiwitten, vetten, calcium en fosfor die nodig 
zijn voor een geleidelijke groei, de ontwikkeling van 
sterke beenderen en spieren en de optimale opbouw 
van botten en gewrichten. 

Premium Puppy 
Large Breed XL 
 
 
 
 
 
4002003-4kg 
4002003-10kg 
4002003-20kg 

4 KG 
10 KG 
20 KG 

€ 22,45 
€ 36,95 
€ 55,50 

Premium Puppy Brokken Large Breed is een 100% 
hoogwaardige voeding speciaal samengesteld voor 
pups van middelgrote en grote rassen 
(volwassengewicht vanaf 30 kg) vanaf 3 à 4 weken tot 6 
maanden. Pups van middelgrote en grote rassen 
groeien enorm snel en hebben daardoor een speciale 
voedingsbehoefte tijdens de groeiperiode. De met zorg 
geselecteerde voedingsstoffen met een aangepast 
calcium- en fosforgehalte. 

Super Premium 
Junior   
 
 
 
 
 
4002004-4kg 
4002004-10kg 
4002004-20kg 

4 KG 
10 KG 
20 KG 

€ 27,45 
€ 37,95 
€ 57,95 

Super Premium Junior is een 100% hoogwaardige en 
uitgebalanceerde voeding speciaal voor jong volwassen 
honden vanaf 6 maanden tot aan het einde van de 
groeiperiode (+/- 18 mnd). Om aan de speciale 
voedingsbehoefte van uw junior hond te voldoen bevat 
deze Superieur Premium voeding de ideale verhouding 
eiwitten/vetten en calcium- en fosforgehalte, om 
gecontroleerd en geleidelijk uit te groeien tot een 
volwassen hond. 
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Super Premium 
Mini Lamb & Rice 
 
 
 
 
 
 
 
 
4002005-4kg 
4002005-10kg 

4 KG 
10 KG 

€ 27,45 
€ 36,95 

Super Premium MINI Lamb & Rice is een 100% 
hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding voor 
volwassen honden van kleine rassen. Kleine 
hondenrassen (volwassengewicht tot 15 kg) hebben in 
verhouding meer energie nodig om fit te blijven. Door 
ingrediënten met zorg te selecteren en uitsluitend 
gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen. 
De vorm, structuur en afmeting (8 mm) van de brokjes 
zijn perfect aangepast aan het gebit van kleinere 
honden. 

Super Premium 
Mini Chicken & 
Rice 
 
 
 
 
 
 
4002006-4kg 
4002006-10kg 

4 KG 
10 KG 

€ 28,00 
€ 35,95 

Super Premium MINI Chicken & Rice is een 100% 
hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding voor 
volwassen honden van kleine rassen. Kleine 
hondenrassen (volwassengewicht tot 15 kg) hebben in 
verhouding meer energie nodig om fit te blijven. Door 
ingrediënten met zorg te selecteren en uitsluitend 
gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen. De vorm, structuur en afmeting (8 mm) 
van de brokjes zijn perfect aangepast aan het gebit van 
kleinere honden. 

Premium Lamb & 
Rice 
 
 
 
4002007-10kg 
4002007-20kg 

10 KG 
20 KG 

€ 31,95 
€ 48,50 

Premium Lamb & Rice is een 100% hoogwaardige en 
uitgebalanceerde voeding voor volwassen honden van 
alle rassen. 
Door ingrediënten met zorg te selecteren en uitsluitend 
gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen met daarbij Lam als eiwitbron. 

Adult Economic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4002008-15kg 
4002008-20kg 

15 KG 
20 KG 

€ 38,45 
€ 43,00 

Adult Economic is een 100% complete en 
uitgebalanceerde voeding voor volwassen honden van 
alle rassen met een lage tot normale energieverbruik. 
Honden die minder bewegen hebben ook minder 
voedingsstoffen nodig dan honden die elke dag moeten 
presteren. 
Deze smakelijke voeding voorziet uw hond in de 
dagelijkse hoeveelheid voedingstoffen. Deze Balance 
Basic voeding 
houdt uw hond op een gezond gewicht en in perfecte 
conditie. 

Adult Plus 
 
 
 

10 KG 
15 KG 
20 KG 

€ 29,95 
€ 37,95 
€ 45,50 

Adult Plus is een 100% complete en uitgebalanceerde 
voeding voor volwassen honden van alle rassen met 
een normaal energieverbruik. 
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4002009-10kg 
4002009-15kg 
4002009-20kg 

Deze licht verteerbare voeding, voorziet uw hond van 
de juiste hoeveelheid voedingstoffen. Door gebruik te 
maken van natuurlijk de beste ingrediënten en een 
verhoogd energiegehalte blijft uw hond in optimale 
conditie. 

Super Premium 
Lamb & Rice 
 
4002010-4kg 
4002010-10kg 
4002010-15kg 
4002010-20kg 

4 KG 
10 KG 
15 KG 
20 KG 

€ 19,95 
€ 35,45 
€ 45,95 
€ 54,00 

Super Premium Lam & Rice is een 100% hoogwaardige 
en uitgebalanceerde voeding voor 
volwassen honden van alle rassen. 
Door ingrediënten met zorg te selecteren en uitsluitend 
gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen met daarbij Lam als eiwitbron. 

Super Premium 
Chicken & Rice 
 
 
 
 
 
4002011-4kg 
4002011-10kg 
4002011-20kg 

4 KG 
10 KG 
20 KG 

€ 26,45 
€ 32,95 
€ 50,95 

Super Premium Chicken & Rice is een 100% 
hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding voor 
volwassen 
honden van alle rassen. 
Deze licht verteerbare voeding op basis van Kip en Rijst 
bevat alle benodigde bouwstoffen, voor onderhoud van 
een 
gezond lichaam, goed functionerende organen en de 
natuurlijke weerstand.  

Super Premium 
Salmon & Rice 
 
 
 
4002012-4kg 
4002012-10kg 
4002012-20kg 

4 KG 
10 KG 
20 KG 

€ 27,50 
€ 35,95 
€ 62,95 

Super Premium Salmon & Rice is een 100% 
hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding voor 
volwassen honden van alle rassen.  
Door ingrediënten met zorg te selecteren en uitsluitend 
gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen met daarbij Zalm als eiwitbron.  
 

Super Premium 
Sensitive 
 
 
 
 
 
 
 
4002013-4kg 
4002013-10kg 
4002013-20kg 

4 KG 
10 KG 
20 KG 

€ 33,95 
€ 46,95 
€ 75,50 

Super Premium Sensitive is een voeding met uitsluitend 
Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en is daarom 
uitermate geschikt voor volwassen honden met een 
voedingsallergie.  
Gehydrolyseerde eiwitten zijn in kleine fragmenten 
geknipte eiwitten. Door het verkleinen van eiwitten 
verliezen deze hun  
allergene eigenschappen en worden daardoor niet 
herkend door het immuunsysteem van de hond. Wat 
leidt tot vermindering van voedingsallergie en 
verbetering van de huid en vacht van uw hond. 

Super Premium 
Vegetarian 
 
 
 

4 KG 
10 KG 

€ 30,95 
€ 42,95 

Super Premium Vegetarian is een 100% Vegetarische 
voeding, geschikt voor volwassen honden van alle 
rassen.  
Een complete en uitgebalanceerde voeding, op basis 
van plantaardige ingrediënten. Door zijn unieke 
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4002014-4kg 
4002014-10kg 

samenstelling is deze voeding een uitstekende keuze 
voor kieskeurige honden. 

Adult Maxi 
 
 
 
4002015-10kg 
4002015-20kg 

10 KG 
20 KG 

€ 31,95 
€ 43,95 

Adult Maxi is een 100% complete en uitgebalanceerde 
voeding voor volwassen honden van middelgrote en 
grote rassen met een normaal energieverbruik. Een 
voeding die uw hond in perfecte conditie houd en elke 
dag weer optimaal te laten functioneren. 

Adult Senior 
Light 
 
 
 
 
4002016-10kg 
4002016-20kg 

10 KG 
20 KG 

€ 31,95 
€ 42,95 

Adult Senior/Light is een 100% complete en 
uitgebalanceerde voeding speciaal voor oudere 
honden, honden met overgewicht en neiging tot 
overgewicht. 
Door het lage vet- en energiegehalte blijft uw hond 
slank zonder dat de hoeveelheid voer 
moet worden gereduceerd. 

Super Premium 
Senior Light 
Lamb & Rice 
 
 
 
4002017-10kg 
4002017-20kg 

10 KG 
20 KG 

€ 30,95 
€ 57,95 

Super Premium Senior Light Lam en Rijst is een 100% 
hoogwaardig uitgebalanceerde voeding voor oudere 
honden vanaf 8 jaar, en honden met overgewicht en 
honden met neiging tot overgewicht. Door ingrediënten 
met zorg te selecteren en uitsluitend gebruik te maken 
van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen met daarbij 
Lam als eiwitbron. 

Super Premium 
Venison & 
Potatoes 
 
4002018-4kg 
4002018-10kg 
4002018-20kg 

4 KG 
10 KG 
20 KG 

€ 28,95 
€ 47,50 
€ 68,00 

Super Premium Venison & Potatoes is een voeding voor 
volwassen honden van alle rassen. 
Door ingrediënten met zorg te selecteren en uitsluitend 
gebruik te maken van kwalitatief 
hoogwaardige grondstoffen met daarbij Hert als 
eiwitbron. 

100% GRAANVRIJE BROKKEN 
Super Premium 
Puppy Chicken & 
Potatoes 
(Graanvrij) 
 
4002019-4kg 
4002019-10kg 
4002019-15kg 
4002019-20kg 

4 KG 
10 KG 
15 KG 
20 KG 

€ 21,45 
€ 41,95 
€ 58,00 
€ 67,00 

Super Premium Puppy Chicken & Potatoes is een 100% 
graanvrije puppy voeding voor pups van alle rassen. 
Deze 
graanvrije puppybrok is een uitstekend begin van ieder 
hondenleven. Door de hoogwaardige en goed 
opneembare ingrediënten is de puppybrok een 
voedzame keuze voor pups. 

Super Premium 
Puppy Salmon & 
Potatoes 
(Graanvrij) 
 
 

4 KG 
10 KG 
15 KG 
20 KG 

€ 21,50 
€ 41,95 
€ 58,50 
€ 68,50 

Super Premium Salmon & Potatoes is een 100% 
Graanvrije voeding voor volwassen honden van alle 
rassen. 
Door gewoonweg granen (zoals tarwe, gerst, rogge en 
haver) te vermijden is een glutenovergevoeligheid voor 
granen 
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4002020-4kg 
4002020-10kg 
4002020-15kg 
4002020-20kg 

uitgesloten. De granen zijn vervangen door aardappel. 
Door zijn unieke samenstelling is deze licht verteerbare 
voeding op 
basis van Zalm & Aardappel een uitstekende keuze voor 
gevoelige en kieskeurige honden. 

Super Premium 
Lamb & Potatoes 
(Graanvrij) 
 
 
 
 
 
4002021-4kg 
4002021-10kg 
4002021-15kg 
4002021-20kg 

4 KG 
10 KG 
15 KG 
20 KG 

€ 21,45 
€ 38,95 
€ 51,00 
€ 61,00 

Super Premium Lamb & Potatoes is een 100% 
Graanvrije voeding voor volwassen honden van alle 
rassen. 
Door gewoonweg granen (zoals tarwe, gerst, rogge en 
haver) te vermijden is een glutenovergevoeligheid voor 
granen 
uitgesloten. De granen zijn vervangen door aardappel. 
Door zijn unieke samenstelling is deze licht verteerbare 
voeding op 
basis van Lam & Aardappel een uitstekende keuze voor 
gevoelige en kieskeurige honden. 

Super Premium 
Chicken & 
Potatoes 
(Graanvrij) 
 
 
 
 
4002022-4kg 
4002022-10kg 
4002022-15kg 
4002022-20kg 

4 KG 
10 KG 
15 KG 
20 KG 

€ 21,45 
€ 38,95 
€ 48,45 
€ 58,00 

Super Premium Chicken & Potatoes is een 100% 
Graanvrije voeding voor volwassen honden van alle 
rassen. 
Door gewoonweg granen (zoals tarwe, gerst, rogge en 
haver) te vermijden is een glutenovergevoeligheid voor 
granen 
uitgesloten. De granen zijn vervangen door aardappel. 
Door zijn unieke samenstelling is deze licht verteerbare 
voeding op 
basis van Kip & Aardappel een uitstekende keuze voor 
kieskeurige honden. 

Super Premium 
Salmon & 
Potatoes 
(Graanvrij) 
 
 
 
 
4002023-4kg 
4002023-10kg 
4002023-15kg 
4002023-20kg 

4 KG 
10 KG 
15 KG 
20 KG 

€ 24,00 
€ 39,95 
€ 54,50 
€ 67,00 

Super Premium Salmon & Potatoes is een 100% 
Graanvrije voeding voor volwassen honden van alle 
rassen. 
Door gewoonweg granen (zoals tarwe, gerst, rogge en 
haver) te vermijden is een glutenovergevoeligheid voor 
granen 
uitgesloten. De granen zijn vervangen door aardappel. 
Door zijn unieke samenstelling is deze licht verteerbare 
voeding op 
basis van Zalm & Aardappel een uitstekende keuze voor 
gevoelige en kieskeurige honden 

Senior Light 
Chicken & 
Potatatoes 
(Graanvrij) 

4 KG 
15 KG 

€ 22,00 
€ 55,00 

Deze licht verteerbare voeding bevat geen granen 
(zoals tarwe, gerst, rogge en haver) zodat 
glutenovergevoeligheid voor granen uitgesloten is.  
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4002024-4kg 
4002024-15kg 

De granen zijn vervangen door aardappelen, die zelden 
intolerantie kunnen veroorzaken bij honden. 
Door gewoonweg granen te vermijden is Super 
Premium Chicken & Potatoes een uitstekende voeding 
voor gevoelige honden, met allergieën, 
voedingsonverdraagzaamheid of 
spijsverteringsproblemen. 

 

 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.  
 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
 Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden.  
 Met deze prijslijst komen voorgaande prijslijsten te vervallen.  
 Voor extra informatie kan U ondergenoemd email adres mailen of telefoonnummer bellen. 
 Afhalen is alleen mogelijk na telefonisch contact 06-11774686 of 06-51973079 

 

HEALTHY FOOD 4 DOGS 

Hapertseweg 7 

5525KE Duizel 

Tel: 06-11774686 / 06-51973079 

Website : WWW.HEALTHYFOOD4DOGS.COM 

E-mail: INFO@HEALTHYFOOD4DOGS.COM 

 

   


