
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hondenbrokken 
Kip (Puppy) 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 2kg en 12kg 

 

Hypo-allergeen recept ontwikkeld voor puppy's. Te 

gebruiken vanaf het spenen tot een leeftijd van 12 tot 18 

maanden. Ook uitstekend te gebruiken bij drachtige of 

zogende teven. De kip die gebruikt wordt is eersteklas 

gevogelte, geschikt voor menselijke consumptie, en is 

een natuurlijke bron van hoogwaardige eiwitten die de 

ontwikkeling van de spieren stimuleren en de energie 

leveren die bijdraagt aan een goede groei van de puppy. 

Totaal vleesgehalte: 52% 

 

BELANGRIJKE KENMERKEN: 

het recept is weldadig voor de ontwikkeling van het brein en het zicht door toevoeging van de omega 3-vetzuren 

DHA en EPA | de in het recept verwerkte prebiotica FOS en MOS bevorderen een gezonde darmflora | 

toevoeging van omega 3 en omega 6 zorgen voor een sterker immuunsysteem | het recept bevat geen 

ingrediënten die geassocieerd worden met verstoring van de spijsvertering, zoals maïs- of tarwegluten, soja, 

rogge en lactose | het recept bevat geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en geen kunstmatige 

conserveringsmiddelen. 

INGREDIËNTEN: 

gedroogde kip, rijst, vers kippenvlees, kippenvet, gerst, bietenpulp, hypdrolysaat van kippenlever, gedroogde vis, 

lijnzaad, gist, visolie, ei, cichorei, mannan oligosacchariden (MOS), fructo-oligosaccharide (FOS), yucca, 

kaliumchloride, natriumchloride.  

VOEDINGSWAARDEN: 

Ruw eiwit: 32,0%  

Ruwe oliën en vetten: 20,0%  

Vezels: 2,5%  

Ruwe as: 8,0%  

Calcium: 1,8%  

Fosfor: 1,1%  

Omega 3: 0.5%  

Omega 6: 3,9%  

EPA + DHA: 0,2%  

Vitamine A: 21.000 IE/kg  

Vitamine D3: 1.600 IE/kg  

Vitamine E: 200 mg/kg  

Vitamine C: 70 mg/kg  

Biotine: 0,6 mg/kg  

IJzer: 83 mg/kg  

Jodium: 3,9 mg/kg  

Kobalt: 1,7 mg/kg  

Koper: 11 mg/kg  

Mangaan: 8,3 mg/kg  

Zink: 165 mg/kg 



Hondenbrokken 
Zalm Sensitive 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 2kg, 12kg en 18kg 

Hypo-allergeen recept met maar één soort eiwit, 

ontwikkeld voor volwassen honden met een 

(over)gevoelige spijsvertering en voor honden die een 

graanvrij dieet nodig hebben. De zalm die gebruikt wordt 

is eersteklas vis, geschikt voor menselijke consumptie. De 

hoogwaardige ingrediënten van dit recept zijn 

geselecteerd vanwege hun lage allergene werking. De 

voeding is dan ook ideaal voor honden met een 

(over)gevoeligheid voor kip of ander vlees. 

Totaal visvleesgehalte: 43% | compleet graanvrij 

 

BELANGRIJKE KENMERKEN: 

het recept bevat géén granen, waardoor het zeer geschikt is voor honden die hier (over)gevoelig voor zijn | het 

recept is weldadig voor de ontwikkeling van het brein en het zicht door toevoeging van de omega 3-vetzuren DHA 

en EPA | de in het recept verwerkte prebiotica FOS en MOS bevorderen een gezonde darmflora | toevoeging van 

omega 3 en omega 6 zorgen voor een sterker immuunsysteem | het recept bevat geen ingrediënten die 

geassocieerd worden met verstoring van de spijsvertering, zoals maïs- of tarwegluten, soja, rogge en lactose | het 

recept bevat geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en geen kunstmatige conserveringsmiddelen. 

INGREDIËNTEN: 

gedroogd zalmvlees, aardappelen, vers zalmvlees, aardappelzetmeel, vet van gevogelte, gist, bietenpulp, 

hydrolysaat van zalm, visolie, lijnzaad, monocalciumfosfaatmonohydraat, cichorei, mannan oligosacchariden 

(MOS), citrusextract, yucca.  

VOEDINGSWAARDEN: 

Ruw eiwit: 28,0%  

Ruwe oliën en vetten: 16,0%  

Vezels: 2,5%  

Ruwe as: 6,5%  

Calcium: 1,1%  

Fosfor: 0,8%  

Omega 3: 0.9%  

Omega 6: 2,7%  

Vitamine A: 18.000 IE/kg  

Vitamine D3: 3.400 IE/kg  

Vitamine E: 600 mg/kg  

Vitamine C: 300 mg/kg   

IJzer: 98 mg/kg  

Jodium: 4,6 mg/kg  

Kobalt: 2,0 mg/kg  

Koper: 13 mg/kg  

Mangaan: 9,8 mg/kg  

Zink: 195 mg/kg 

Selenium: 0,2 mg/kg 

Taurine: 1.000 mg/kg 



Hondenbrokken 
Kalkoen 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 2kg en 12kg 

Hypo-allergeen recept, ontwikkeld zonder tarwe of maïs 

en ideaal voor volwassen honden die (over)gevoelig zijn 

voor kip of een ander soort vlees. De kalkoen die gebruikt 

wordt is eersteklas gevogelte, geschikt voor menselijke 

consumptie, en is een natuurlijke bron van hoogwaardige 

eiwitten die de ontwikkeling van spieren stimuleren en de 

nodige energie leveren. 

Totaal vleesgehalte: 51% 

 

BELANGRIJKE KENMERKEN: 

kalkoen is een uitstekend alternatief voor honden met overgevoeligheid voor kip of ander vlees | het recept is 

weldadig voor de ontwikkeling van het brein en het zicht | de in het recept verwerkte prebiotica FOS en MOS 

bevorderen een gezonde darmflora | toevoeging van omega 3 en omega 6 zorgen voor een sterker 

immuunsysteem | het recept bevat geen ingrediënten die geassocieerd worden met verstoring van de 

spijsvertering, zoals maïs- of tarwegluten, soja, rogge en lactose | het recept bevat geen kunstmatige kleur-, geur- 

en smaakstoffen en geen kunstmatige conserveringsmiddelen. 

INGREDIËNTEN: 

gedroogde kalkoen, rijst, gerst, vers kalkoenvlees, kalkoenvet, bietenpulp, hydrolysaat van kalkoenlever, gist, 

vismeel, lijnzaad, visolie, ei, cichorei, mannan oligosacchariden (MOS), fructo-oligosachhariden(FOS), 

kaliumchloride, natriumchloride, yucca, glucosamine, chondroïtine. 

VOEDINGSWAARDEN: 

Ruw eiwit: 28,0%  

Ruwe oliën en vetten: 16,0%  

Vezels: 2,5%  

Ruwe as: 8,0%  

Calcium: 1,5%  

Fosfor: 1,0%  

Omega 3: 0.5%  

Omega 6: 3,0%  

Vitamine A: 21.000 IE/kg  

Vitamine D3: 1.600 IE/kg  

Vitamine E: 400 mg/kg  

Vitamine C: 300 mg/kg  

Biotine: 0,6 mg/kg  

IJzer: 68 mg/kg  

Jodium: 3,2 mg/kg  

Kobalt: 1,4 mg/kg  

Koper: 9 mg/kg  

Mangaan: 6,8 mg/kg  

Zink: 135 mg/kg 

Selenium: 0,14 mg/kg 

Taurine: 970 mg/kg  



Hondenbrokken 
Lam Sensitive 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 2kg en 12kg 

 

Hypo-allergeen recept zonder tarwe of maïs, ontwikkeld 

voor volwassen honden met een gevoelige spijsvertering. 

Het lamsvlees dat gebruikt wordt is eersteklas vlees, 

geschikt voor menselijke consumptie. De hoogwaardige 

ingrediënten van dit recept zijn geselecteerd vanwege hun 

lage allergene werking. De voeding is ook ideaal voor 

actieve honden en drachtige of zogende teven. 

Totaal vleesgehalte: 52% | compleet graanvrij 

 

 

BELANGRIJKE KENMERKEN: 

de toegevoegde glucosamine en chondroïtine houden het kraakbeen gezond | het recept is weldadig voor de 

ontwikkeling van het brein en het zicht door toevoeging van de omega 3-vetzuren DHA en EPA | de in het recept 

verwerkte prebiotica FOS en MOS bevorderen een gezonde darmflora | toevoeging van omega 3 en omega 6 

zorgen voor een sterker immuunsysteem | het recept bevat geen ingrediënten die geassocieerd worden met 

verstoring van de spijsvertering, zoals maïs- of tarwegluten, soja, rogge en lactose | het recept bevat geen 

kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en geen kunstmatige conserveringsmiddelen. 

INGREDIËNTEN: 

gedroogd lamsvlees, vers lamsvlees, kippenolie, erwten, aardappel, hydrolysaat van lamslever, wortel, pompoen, 

aardappelzetmeel, gist, bietenpulp, zalmolie, lijnzaad, appel en bosbes, tomaat en spinazie, algen, mannan 

oligosacchariden (MOS), inuline, yucca, rosemarijn, peterselie, glucosamine en chondroïtine. 

VOEDINGSWAARDEN: 

Ruw eiwit: 29,0%  

Ruwe oliën en vetten: 17,0%  

Vezels: 2,5%  

Ruwe as: 6,5%  

Calcium: 1,5%  

Fosfor: 1,0%  

Omega 3: 0.5%  

Omega 6: 2,9%  

EPA + DHA: 0,3%  

Vitamine A: 20.000 IE/kg  

Vitamine D3: 2.000 IE/kg  

Vitamine E: 280 mg/kg  

Vitamine C: 70 mg/kg  

IJzer: 75 mg/kg  

Jodium: 3,5 mg/kg  

Kobalt: 1,5 mg/kg  

Koper: 10 mg/kg  

Mangaan: 7,5 mg/kg  

Zink: 150 mg/kg 

Selenium: 0,15 mg/kg 

Taurine: 700 mg/kg 



Hondenbrokken 
Wild 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 2kg, 12kg en 18kg 

 

Hypo-allergeen recept zonder tarwe of maïs, ontwikkeld 

voor alle hondenrassen in alle levensstadia. De voeding 

kent een zeer hoog vleespercentage dat vergelijkbaar is 

met het percentage dat honden in het wild tot zich zouden 

nemen. Het vlees van het wild dat gebruikt wordt (onder 

meer eend en konijn) is eersteklas vlees, geschikt voor 

menselijke consumptie, en het is een natuurlijke bron van 

hoogwaardige eiwitten die de ontwikkeling van spieren 

stimuleren en de nodige energie leveren. 

Totaal vleesgehalte: 56% | compleet graanvrij 

BELANGRIJKE KENMERKEN: 

de toegevoegde glucosamine en chondroïtine houden het kraakbeen gezond | het recept is weldadig voor de 

ontwikkeling van het brein en het zicht door toevoeging van de omega 3-vetzuren DHA en EPA | de in het recept 

verwerkte prebiotica FOS en MOS bevorderen een gezonde darmflora | toevoeging van omega 3 en omega 6 

zorgen voor een sterker immuunsysteem | het recept bevat geen ingrediënten die geassocieerd worden met 

verstoring van de spijsvertering, zoals maïs- of tarwegluten, soja, rogge en lactose | het recept bevat geen 

kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en geen kunstmatige conserveringsmiddelen. 

INGREDIËNTEN: 

gedroogd eendenvlees, gedroogd kalkoenvlees, gedroogd kippenvlees, aardappelen, kippenolie, vers 

konijnenvlees, aardappelzetmeel, gist, bietenpulp, hydrolysaat van kippenlever, lijnzaad, natriumchloride, 

kruidenmengsel, visolie, inuline (FOS), mannan oligosacchariden (MOS), yucca, glucosamine en chondroïtine. 

VOEDINGSWAARDEN: 

Ruw eiwit: 33,0%  

Ruwe oliën en vetten: 19,0%  

Vezels: 2,5%  

Ruwe as: 7,0%  

Calcium: 1,3%  

Fosfor: 1,0%  

Omega 3: 0.5%  

Omega 6: 3,5%  

EPA + DHA: 0,5%  

Vitamine A: 20.000 IE/kg  

Vitamine D3: 2.000 IE/kg  

Vitamine E: 500 mg/kg  

IJzer: 75 mg/kg  

Jodium: 3,5 mg/kg  

Koper: 10 mg/kg  

Mangaan: 7,5 mg/kg  

Zink: 150 mg/kg 

Selenium: 0,15 mg/kg 

Taurine: 1.000 mg/kg 

 



Natvoer honden 
Kippenborst 

Verkrijgbaar in blikken van 156g 
 

Dit kipfilet-recept is een aanvullend voedingsmiddel voor 

volwassen honden. De voeding is 100% natuurlijk en 

uitsluitend opgebouwd uit de hierna genoemde 

hoogwaardige ingrediënten: kipfilet (75%), kippenbouillon 

(24%) en rijst (1%). 

Totaal vleesgehalte: 75% 

 

 

 

Natvoer honden 
Kip en runderlever 

Verkrijgbaar in blikken van 156g 

 

Dit recept van kip, runderlever en groenten is een aanvullend 

voedingsmiddel voor volwassen honden. De voeding is 100% 

natuurlijk en uitsluitend opgebouwd uit de hierna genoemde 

hoogwaardige ingrediënten: kipfilet (28%), kippenbouillon 

(28%), runderlever (15%), pompoen (8%), wortel (8%), erwten 

(8%) en rijst (5%). 

Totaal vleesgehalte: 43% 

 

 

Natvoer honden 
Zeevis met kelp 

Verkrijgbaar in blikken van 156g 
 

Dit recept van zeevis en kelp (zeewier) is een aanvullend 

voedingsmiddel voor volwassen honden. De voeding is 100% 

natuurlijk en uitsluitend opgebouwd uit de hierna genoemde 

hoogwaardige ingrediënten: makreel (40%), tonijn (30%), 

visbouillon (20%), kelp (5%), rijst (5%). 

Totaal visvleesgehalte: 70% 

 



Natvoer honden 
Tonijn met sardine 

Verkrijgbaar in blikken van 156g 

 

Dit recept van gegrilde tonijn en sardines is een aanvullend 

voedingsmiddel voor volwassen honden. De voeding is 100% 

natuurlijk en uitsluitend opgebouwd uit de hierna genoemde 

hoogwaardige ingrediënten: tonijn (50%), sardines (20%), 

visbouillon (20%), pompoen (5%) en rijst (5%). 

Totaal visvleesgehalte: 70% 

 

 

 

Beoordelingen hondenvoer 

 

 

 

 

 

 

Lees talloze andere beoordelingen over het natuurlijke hondenvoer van Natural Greatness op: 

http://www.kiyoh.nl/natural_greatness_natuurlijke_dierenvoeding/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kattenbrokken 
Wild Instinct 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 600g, 2kg, 6kg en 18kg 

 

Hypo-allergeen recept dat ontwikkeld wordt zonder graan 

en aansluit op de voedingsbehoeften van alle 

kattenrassen in alle levensstadia. De voeding heeft een 

zeer hoog percentage vlees en bevat nauwelijks 

koolhydraten, waardoor er sprake is van een eiwitrijk 

product dat uitermate geschikt is voor (de ontwikkeling 

van) kittens, drachtige poezen en volwassen katten. Het 

vlees dat gebruikt wordt is eersteklas kip, kalkoen en vis, 

geschikt voor menselijke consumptie, en is een natuurlijke 

bron van hoogwaardige eiwitten die de ontwikkeling van 

de spieren stimuleren en de nodige energie leveren. 

   Totaal vleesgehalte: 86% | compleet graanvrij 

BELANGRIJKE KENMERKEN: 

het recept voorkomt de vorming van haarballen, waardoor de kat niet hoeft te braken | de in het recept verwerkte 

prebiotica FOS en MOS bevorderen een gezonde darmflora | toevoeging van omega 3 en omega 6 zorgen voor 

een sterker immuunsysteem | het recept zorgt voor een optimale zuurtegraad (PH-waarde) van de urine |het 

recept is graanvrij en lactose-vrij | het recept bevat geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en geen 

kunstmatige conserveringsmiddelen. 

INGREDIËNTEN: 

vers kippenvlees, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, aardappelen, kippenolie, hydrolysaat van 

kippenlever, erwten, gedroogde vis, bietenpulp, visolie, gedroogd ei, cichorei, natriumchloride, calciumcarbonaat, 

monocalciumfosfaat, moutextract, inuline (FOS), mannan oligosacchariden (MOS), rozemarijn.  

VOEDINGSWAARDEN: 

Ruw eiwit: 41,0%  

Ruwe oliën en vetten: 21,0%  

Vezels: 1,5%  

Ruwe as: 7,2%  

Calcium: 1,4%  

Fosfor: 1,1% 

Magnesium, 0,1% 

Omega 3: 0,5% 

Omega 6: 3,6% 

Vitamine A: 27.500 IE/kg  

Vitamine D3: 1.600 IE/kg  

Vitamine E: 500 mg/kg  

Vitamine C: 30 mg/kg  

IJzer: 160 mg/kg  

Jodium: 3,5 mg/kg  

Koper: 9,0 mg/kg  

Mangaan: 8,0 mg/kg  

Zink: 135 mg/kg 

Selenium: 0,35 mg/kg 

Taurine: 2.500 mg/kg 



Kattenbrokken 
Sensitive Indoor 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 600g, 2kg, 6kg en 18kg 

 

Hypo-allergeen recept dat ontwikkeld wordt voor en 

aansluit op de voedingsbehoeften van alle kattenrassen. 

De voeding heeft een zeer hoog percentage vlees, 

waardoor er sprake is van een eiwitrijk product dat 

uitermate geschikt is voor volwassen katten. Het vlees dat 

gebruikt wordt is eersteklas kip, kalkoen en vis, geschikt 

voor menselijke consumptie. Door de samenstelling is dit 

recept ook geschikt voor gecastreerde katers en 

gesteriliseerde poezen, katten met overgewicht, katten 

van hogere leeftijden en katten die indoor leven. 

   Totaal vleesgehalte: 83% 

BELANGRIJKE KENMERKEN: 

het recept voorkomt de vorming van haarballen, waardoor de kat niet hoeft te braken | de in het recept verwerkte 

prebiotica FOS en MOS bevorderen een gezonde darmflora | toevoeging van omega 3 en omega 6 zorgen voor 

een sterker immuunsysteem | het recept zorgt voor een optimale zuurtegraad (PH-waarde) van de urine |het 

recept bevat geen ingrediënten die geassocieerd worden met verstoring van de spijsvertering, zoals maïs- of 

tarwegluten, soja, rogge en lactose | het recept bevat geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en geen 

kunstmatige conserveringsmiddelen. 

INGREDIËNTEN: 

vers kippenvlees, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rijst, maïzena (bindmiddel), hydrolysaat van 

kippenlever, kippenolie, gedroogde vis, plantaardige vezels, bietenpulp, aardappelzetmeel, visolie, gedroogd ei, 

natriumchloride, kaliumchloride, natriumpolyfosfaten, calciumcarbonaat, moutextract, inuline (FOS), mannan 

oligosacchariden (MOS), rozemarijn.  

VOEDINGSWAARDEN: 

Ruw eiwit: 37,0%  

Ruwe oliën en vetten: 13,0%  

Vezels: 5,0%  

Ruwe as: 7,2%  

Calcium: 1,3%  

Fosfor: 1,1%  

Omega 3: 0,3% 

Omega 6: 2,5% 

Vitamine A: 20.000 IE/kg  

Vitamine D3: 1.500 IE/kg  

Vitamine E: 600 mg/kg  

Vitamine C: 75 mg/kg  

IJzer: 150 mg/kg  

Jodium: 3,0 mg/kg  

Koper: 8,0 mg/kg  

Mangaan: 7,0 mg/kg  

Zink: 120 mg/kg 

Selenium: 0,3 mg/kg 

Taurine: 2.100 mg/kg 



Natvoer katten 
Kippenborst (kitten) 

Verkrijgbaar in blikken van 70g 

    

Dit kipfilet-recept is een aanvullend voedingsmiddel voor zowel 

kittens als volwassen katten. De voeding is 100% natuurlijk en 

uitsluitend opgebouwd uit de hierna genoemde hoogwaardige 

ingrediënten: kipfilet (51%), kippenbouillon (35%), rijst (5%), ei 

(4%), tonijnlever (3%) en tapioca (2%). 

Totaal vleesgehalte: 54% 

 

 

 

Natvoer katten 
Kippenborst 

Verkrijgbaar in blikken van 70g 

    

Dit kipfilet-recept is een aanvullend voedingsmiddel voor 

volwassen katten. De voeding is 100% natuurlijk en uitsluitend 

opgebouwd uit de hierna genoemde hoogwaardige 

ingrediënten: kipfilet (75%), kippenbouillon (24%) en rijst (1%). 

Totaal vleesgehalte: 75% 

 

 

 

 

Natvoer katten 
Zeevis 

Verkrijgbaar in blikken van 70g 

    

Dit zeevis-recept is een aanvullend voedingsmiddel voor 

volwassen katten. De voeding is 100% natuurlijk en uitsluitend 

opgebouwd uit de hierna genoemde hoogwaardige ingrediënten: 

makreel (45%), tonijn (30%), visbouillon (24%) en rijst (1%). 

Totaal visvleesgehalte: 75% 

 



Natvoer katten 

Tonijn en garnalen 
Verkrijgbaar in blikken van 70g 
    

Dit recept van gegrilde tonijn en garnalen is een aanvullend 

voedingsmiddel voor volwassen katten. De voeding is 100% 

natuurlijk en uitsluitend opgebouwd uit de hierna genoemde 

hoogwaardige ingrediënten: tonijn (52%), visbouillon (24%), 

garnalen (13%), pompoen (10%) en rijst (1%). 

Totaal visvleesgehalte: 65% 

 

 
Beoordelingen kattenvoer 

 

 

 

 

 

Lees talloze andere beoordelingen over het natuurlijke kattenvoer van Natural Greatness op: 

http://www.kiyoh.nl/natural_greatness_natuurlijke_dierenvoeding/ 



Zakelijke prijzenkaart natuurlijk hondenvoer 

Droogvoerproduct Inkoopprijs dierenarts Consumentenprijs* 

Kip | 52%, 2kg € 10,58    € 19,68 

Kip | 52%, 12kg € 47,56    € 88,52 

Zalm Sensitive | 43%, 2kg € 12,10    € 22,51 

Zalm Sensitive | 43%, 12kg € 52,44    € 97,61 

Zalm Sensitive | 43%, 18kg € 74,72 € 139,08 

Kalkoen | 51%, 2kg   € 9,64   € 17,94 

Kalkoen | 51%, 12kg € 40,82   € 75,98 

Lam Sensitive | 52%, 2kg € 12,10    € 22,51 

Lam Sensitive | 52%, 12kg € 52,44    € 97,61 

Wild | 56%, 2kg € 12,10    € 22,51 

Wild | 56%, 12kg € 52,44    € 97,61 

Wild | 56%, 18kg € 74,72 € 139,08 
 

Natvoerproduct Inkoopprijs dierenarts Consumentenprijs* 

Kippenborst 
75%, 24x156g 

 
€ 37,08 

 
  € 69,01 

Kip, rund en groenten 
43%, 24x156g 

 
€ 37,08 

 
  € 69,01 

Zeevis en kelp 
70%, 24x156g 

 
€ 37,08 

 
  € 69,01 

Tonijn en sardines 
70%, 24x156g 

 
€ 37,08 

 
  € 69,01 

 

 
* de consumentenprijs is inclusief BTW 

 

Zakelijke prijzenkaart natuurlijk kattenvoer 

Droogvoerproduct Inkoopprijs dierenarts Consumentenprijs* 

Wild Instinct  
86%, 600g 

 
   € 6,40 

 
   € 11,90 

Wild Instinct  
86%, 2kg 

 
€ 15,70 

 
   € 29,22 

Wild Instinct  
86%, 6kg 

 
€ 37,00 

 
   € 68,87 

Wild Instinct  
86%, 18kg 

 
€ 99,90 

 
€ 185,96 

Sensitive Indoor 
83%, 600kg 

 
   € 5,76 

 
   € 10,72 

Sensitive Indoor 
83%, 2kg 

 
€ 13,96 

 
   € 25,97 

Sensitive Indoor 
83%, 6kg 

 
€ 31,74 

 
   € 59,08 

Sensitive Indoor 
83%, 18kg 

 
€ 85,70 

 
€ 159,52 

 

Natvoerproduct Inkoopprijs dierenarts Consumentenprijs* 

Kip (kitten) 
54%, 24x70g 

 
€ 21,96 

 
  € 40,87 

Kippenborst 
75%, 24x70g 

 
€ 21,96 

 
  € 40,87 

Zeevis 
75%, 24x70g 

 
€ 21,96 

 
  € 40,87 

Tonijn en garnalen 
75%, 24x70g 

 
€ 21,96 

 
  € 40,87 

 
* de consumentenprijs is inclusief BTW 


