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HobbyFirst Canex is ontwikkeld door mensen met een oprechte passie voor honden. Net als bij u, staat bij ons het welzijn
van honden op de allereerste plaats. Met onze jarenlange kennis en wetenschappelijke expertise hebben wij hondenvoeding
ontwikkeld, die uw en onze honden fit en gezond houdt. En vooral hebben wij geluisterd naar de wensen van onze gebruikers,
o.a. gerenommeerde fokkers. Met HobbyFirst Canex bent u verzekerd van een hoge en constante kwaliteit en natuurlijke
ingrediënten. Onze passie voor honden is uw garantie voor de beste voeding!

Het Canex assortiment bestaat uit 2 voedingslijnen:
HobbyFirst Canex Quality is een voedingslijn van volledig uitgebalanceerde en smakelijke voeding voor honden van
alle leeftijden, soorten en rassen met o.a. de HobbyFirst Canex Brocks voedingslijn aangevuld met verschillende soorten
smaken HobbyFirst Canex with Lamb en HobbyFirst Canex with Salmon.
HobbyFirst Canex Premium is een voedingslijn die met extra veel zorg samengesteld is en sluit naadloos aan op
specifieke behoeftes die bij uw hond kunnen ontstaan. Bestaande uit HobbyFirst Canex Chicken & Rice, HobbyFirst Canex
Fish & Rice en HobbyFirst Canex Grainfree.

Wat is GMO
GMO staat voor Genetically Modified Organism. Bij genetische modificatie wordt het DNA van een
organisme aangepast. In het geval van plantaardige gewassen gebeurt dat om ze beter bestand te
maken tegen bepaalde ziektes. Genetisch modificeren is aan strenge eisen gebonden en is in Europese
wetgeving vastgelegd om een veilig gebruik te waarborgen.
GMO-vrij / NON-GMO-grondstoffen / GMO-Controlled
Ondanks dat genetisch gemodificeerde gewassen al vele
jaren geteeld en gebruikt worden in diervoeders, blijft het
voor veel mensen een situatie waarvoor men liever niet kiest.
Veel huisdiereigenaren en dierenliefhebbers staan dicht bij
de natuur en willen er met respect mee omgaan. Niet te veel
ingrijpen in de biodiversiteit en de dieren zo veel mogelijk
gelegenheid geven om hun natuurlijke gedrag te kunnen
uiten en hun een voeding voorzien met puur natuurlijke
ingrediënten als ware het voor henzelf. Voeders zonder
genetisch gemodificeerde grondstoffen past helemaal in
deze filosofie. Claimen dat een product 100% GMO-vrij
is, is in de praktijk niet altijd haalbaar omdat in het proces
van grondstoffen verzamelen, tussenopslag, transport,
verwerking, etc. er altijd een mogelijkheid tot versleping kan
optreden. Dit is het achterblijven van een restant, hoe klein
ook, aan bijvoorbeeld gmo-houdende maïs. De wetgeving
heeft hierin voorzien en daarom wordt er gesproken over
non-GMO-grondstoffen. Deze term geldt voor partijen
grondstoffen die minimaal 99,1% zuiver uit niet-genetisch
gemodificeerd product bestaat.

GMO-vrij Formulated
Strenge eisen bij de inkoop van de grondstoffen, een
zorgvuldige productie en nauwgezette controle van de
voeders zorgen ervoor dat geborgd wordt dat de voeders
inderdaad altijd zo vrij als mogelijk zijn van GMO’s. Deze
werkwijze is vastgelegd in een aanvullend kwaliteitssysteem
van GMP+ en heet GMO-Formulated.
Deze voeders zijn dus als het ware GMO-vrij geformuleerd.
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Zorg voor balans
Het hoe en waarom van uitgebalanceerde voeding
Wat vinden wij belangrijk als het om goede hondenvoeding gaat? Vóór alles moet
u volledig kunnen vertrouwen op de voeding. De kwaliteit moet niet alleen hoog,
maar ook constant zijn. Voor HobbyFirst Canex maken we gebruik van natuurlijke
ingrediënten en we voegen geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen toe.
Ook conserveren doen we met natuurlijke antioxidanten. En, last but not least,
honden moeten onze voeding lekker vinden en dus goed willen eten. Wij kunnen u
verzekeren dat dat echt zo is!

Waarom u voor HobbyFirst Canex
moet kiezen!
Naturally Complete
Een complete voeding,
boordevol hoogwaardige,
natuurlijke ingrediënten en zonder
toevoeging van kunstmatige kleur, geur,
smaakstoffen en conserveringsmiddelen. Om
de houdbaarheid van HobbyFirst Canex te
verbeteren is de voeding gestabiliseerd met
natuurlijke antioxidanten, namelijk vitamine
E (Tocopherol-extracten van plantaardige
oliën). HobbyFirst Canex bevat geen GMOingrediënten. GMO staat voor Genetically
Modified Organism, in het Nederlands
ook wel GGO Genetisch Gemodificeerd
Organisme genoemd. Puur natuur!
Well Balanced
HobbyFirst Canex is well
balanced, dit betekent
voeding met een evenwichtige samenstelling
van goed verteerbare eiwitten, koolhydraten,
vetten, vezels, vitaminen en mineralen,
passend bij de behoefte van de hond.
Op basis van jarenlange kennis en
wetenschappelijke expertise zijn HobbyFirst
Canex recepten ontwikkeld die het beste
bieden voor uw hond.
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Eiwitten
Een van de belangrijkste nutriënten
voor honden zijn eiwitten. Eiwitten
zijn opgebouwd uit aminozuren die de
bouwstenen vormen voor sterke spieren en
het herstel van weefsel. De hond kan niet alle
benodigde aminozuren zelf aanmaken. Voor
deze zogenaamde essentiële aminozuren
is hij afhankelijk van de voedselinname.
HobbyFirst Canex bevat gevogelte of vis als
belangrijke bron voor de benodigde eiwitten
en essentiële aminozuren.
Koolhydraten
Koolhydraten zijn een bron van energie
voor de hond. HobbyFirst Canex bevat
een uitgebalanceerde hoeveelheid goed
verteerbare koolhydraten die uitstekend
omgezet kunnen worden in de benodigde
energie.
Vetten
Honden hebben behoefte aan een
gebalanceerde hoeveelheid hoogwaardige
vetzuren uit voeding. Naast energie geven
de vetten smaak aan de voeding. De vetten
zorgen er mede voor dat honden een
aantal waardevolle vetoplosbare vitamines
binnenkrijgen. Een evenwichtige hoeveelheid
kwalitatieve vetten zorgt voor een gezonde
huid en een glanzende vacht.

Vezels
Vezels bevorderen de spijsvertering en een goede darmflora.
HobbyFirst Canex bevat specifieke vezels als bietenpulp, cichorei,
cellulose, Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS) en Mannan-OligoSacchariden (MOS) die het evenwicht van de darmflora ondersteunen.
De vezels beperken de groei van schadelijke, ziekteverwekkende
bacteriën en ondersteunen de darmfunctie. Verder bevorderen
voedingsvezels de passage van voeding door de darmen en dragen ze
bij aan de kwaliteit van de ontlasting.

High Acceptance
HobbyFirst Canex is erg smakelijk en wordt
enthousiast gegeten. Het assortiment heeft een
smakelijke variant voor iedere hond, zelfs de meest kieskeurige eter
zal smullen van HobbyFirst Canex Grainfree met verse eend. Er is
een passende voeding voor iedere hond. Zo is er voor honden met
spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid en vacht een
hypoallergene of een grainfree voeding.

Vitaminen en mineralen
Om de gezondheid van de hond te bevorderen dient de voeding de
juiste vitaminen en mineralen in de juiste hoeveelheden te bevatten
afgestemd op de grootte en specifieke levensfase van de hond. Ook
de vorm van waarin bijvoorbeeld mineralen gebruikt worden is van
invloed. Zo is zinkchelaat beter opneembaar dan anorganische zink.
In de HobbyFirst Canex recepten wordt daarom zinkchelaat gebruikt.
Een tekort aan zink of slecht opneembare zink kan leiden tot een
slecht werkend immuunsysteem, diarree en/of een slechte vacht.

OMEGA 3/6
HobbyFirst Canex bevat een optimale verhouding
omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan omega-3 vetzuren
EPA en DHA, ter versterking van de natuurlijke
weerstand en verzorging van de huid. De bron van omega-3 in
HobbyFirst Canex is Antarctische krill of oceaanvis. Gedroogde
Antarctische krill is zeer zuiver. Krill bevat goede werkzame stoffen zoals
EPA en DHA. Een omega-3 tekort komt vaak voor bij honden en zorgt
voor een slechte vacht, huidproblemen en een verminderde weerstand.
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Puppy-Junior

Brocks
3 + 12 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Puppy-Junior Brocks is een geëxtrudeerde hondenvoeding voor
(opgroeiende) pups en junioren van kleine en middelgrote rassen. Het is voor pups in hun
eerste groeifase, vanaf 4 weken. Puppy-Junior Brocks bevat een hoog aandeel gedroogde
kip en rijst, dat maakt de voeding licht verteerbaar en bevordert een goede spijsvertering.
Eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen komen voor in de juiste dagelijks
benodigde hoeveelheden. Toegevoegde lecithine helpt huidirritaties voorkomen en zorgt
voor een glanzende vacht! Puppy-Junior Brocks helpt uw pup om ongestoord te kunnen
groeien.

Productplussen Puppy-Junior Brocks

Stabilized
with natural
antioxidants

Yucca
included to
reduce odor

Naturally
complete

Well
balanced

With
Lecithin

With
Antarctic
krill

Bevat het prebioticum FOS, en de onoplosbare vezels dragen bij aan een
gezonde darmflora en goede darmwerking.

Intestinal
Security

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Immunity
Support

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega 3-vetzuren EPA en DHA ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid en ter bevordering van het leervermogen.

High
Acceptance

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

SAMENSTELLING:
Gedroogde kip (25%), rijst (21%), maïs, dierlijk vet (kip), maisgluten, dierlijk eiwitextract, tarwegries, gehydrolyseerde kippeneiwitten,
gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), biergist, cellulose, gehele gedroogde eieren,
gedroogde Antarctische krill (0,4%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), lecithine, yucca schidigera, mineralen.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 27,0%, Ruw vet 15,0%, Ruwe as 5,0%, Ruwe celstof 2,8%, Calcium (Ca) 0,9%, Fosfor (P) 0,8%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.
TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw pup de eerste 3 maanden de voeding verdeeld over
3 of 4 maaltijden.
• Van 3 tot 4 maanden leeftijd, verdeeld over 3 maaltijden.
• Vanaf 5 maanden leeftijd de voeding verdelen over 2
maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.
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+ Voor een optimale stofwisseling
+ Met prebiotica FOS en MOS voor
een gezonde darmflora en goede
darmwerking
+ Bevat omega-3/-6 vetzuren in een
optimale verhouding
+ Rijk aan omega-3 vetzuren EPA en DHA
voor ondersteuning van de natuurlijke
weerstand en verzorging van de huid

Productanalyse Puppy-Junior Brocks

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

69%

nrp

HobbyFirst Canex Quality is een voedingslijn van
volledig uitgebalanceerde en smakelijke voeding met
verschillende smaken. HobbyFirst Canex Brocks,
HobbyFirst Canex with Lamb en HobbyFirst Canex
with Salmon zijn voeders voor volwassen honden van
alle rassen, met een gemiddelde energiebehoefte en
normaal gewicht. Welke variant u ook kiest, uw hond
blijft met HobbyFirst Canex actief en in topconditie.

GMOingredients
free
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HobbyFirst Canex Quality

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

Omega
3/6

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 9 - 10 mm
Hoogte: 5 - 6 mm

Puppy Junior Brocks
Art.nr. 920051 - 3 KG

Art.nr. 920052 - 12 KG

5 400515 001342

5 400515 001359

Puppy-Junior

Adult

Brocks Maxi
12 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

Brocks Mini
3 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Puppy-Junior Brocks Maxi is een geëxtrudeerde hondenvoeding voor
(opgroeiende) pups en junioren van grote rassen. Het is voor pups in hun eerste groeifase,
vanaf 4 weken. Puppy-Junior Brocks Maxi bevat een zeer hoog aandeel gedroogde kip
en rijst, dat maakt de voeding licht verteerbaar en bevordert een goede spijsvertering.
Eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen komen voor in de juiste dagelijks
benodigde hoeveelheden. Toegevoegde lecithine helpt huidirritaties voorkomen en zorgt
voor een glanzende vacht!

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Adult Brocks Mini is een complete en uitgebalanceerde voeding voor
opgroeiende en volwassen honden van kleine rassen (tot een volwassen gewicht van 10 kilo),
met een gemiddelde energiebehoefte en een normaal gewicht.
Adult Brocks Mini houdt uw hond in topconditie en zorgt ervoor dat uw hond actief blijft. Het
zorgt voor een optimale stofwisseling en voor een gezonde en glanzende vacht. Het bevat
de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die
bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige grondstoffen zijn van
dierlijke en plantaardige oorsprong.

Puppy-Junior Brocks helpt uw pup om ongestoord te kunnen groeien. Omdat pups van
grote(re) rassen gevoelig zijn voor stoornissen in de skeletopbouw, is het calciumgehalte
van deze brok verlaagd. Het hogere eiwitgehalte ondersteunt de spierontwikkeling. Een
optimale omega 3/6 verhouding, de juiste omega-3 vetzuren en een beproefde verhouding
van noodzakelijke voedingsstoffen bevorderen een goede weerstand, een gezonde huid, een
ongestoorde groei en een prima leervermogen.

Productplussen Adult Brocks Mini
Bevat het prebioticum FOS dat bijdraagt aan een gezonde darmflora.

Intestinal
Security

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Immunity
Support

Productplussen Puppy-Junior Brocks Maxi
Intestinal
Security

Bevat het prebioticum FOS, en de onoplosbare vezels dragen bij aan een
gezonde darmflora en goede darmwerking.

Immunity
Support

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Yucca
included to
reduce odor

With
Lecithin

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

Well
balanced

With
Antarctic
krill

With
Antarctic
krill

Naturally
complete

Well
balanced

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free

SAMENSTELLING:
Maïs, gedroogde kip (22%), tarwe, rijst (9%), dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde kippeneiwitten, diermeel, tarwegries, gedroogde
bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), johannesbroodmeel, gehele gedroogde eieren, biergist,
gedroogde Antarctische krill (0,2%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), mineralen.

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

SAMENSTELLING:
Gedroogde kip (30%), rijst (21%), maïs, dierlijk vet (kip), dierlijk eiwitextract, tarwegries, gehydrolyseerde kippeneiwitten, gedroogde
bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), biergist, cellulose, johannesbroodmeel, gehele gedroogde
eieren, gedroogde Antarctische krill (0,4%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), lecithine, yucca schidigera, mineralen.

5 400515 001366

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.
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74%
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Art.nr. 920053 - 12 KG

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 14 -16 mm
Hoogte: 7 - 9 mm
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Puppy Junior Brocks
Maxi

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw pup de eerste 3 maanden de voeding verdeeld
over 3 of 4 maaltijden.
• Van 3 tot 4 maanden leeftijd, verdeeld over 3 maaltijden.
• Vanaf 5 maanden leeftijd de voeding verdelen over 2
maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.
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TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

High
Acceptance

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 25,0%, Ruw vet 13,0%, Ruwe as 6,5%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 1,1%, Fosfor (P) 0,8%.

Productanalyse Puppy-Junior Brocks Maxi

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.

Omega
3/6

Productanalyse Adult Brocks Mini

Bevat een verlaagd calciumgehalte voor een gezonde en evenwichtige
skeletontwikkeling en een verhoogd eiwitgehalte voor de opbouw van
spiermassa.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 30,0%, Ruw vet 18,0%, Ruwe as 5,0%, Ruwe celstof 2,8%, Calcium (Ca) 0,8%, Fosfor (P) 0,74%.

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA, ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid.

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

GMOingredients
free

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

Calcium Protein +

Stabilized
with natural
antioxidants

74%

nrp

High
Acceptance

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega 3-vetzuren EPA en DHA ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid en ter bevordering van het leervermogen.

Naturally
complete
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Omega
3/6

Stabilized
with natural
antioxidants

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 12 - 14 mm
Hoogte: 4 - 6 mm

Adult Brocks Mini
Art.nr. 920054 - 3 KG

5 400515 001373

Adult

Adult

Brocks
3 + 12 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

Brocks Maxi
12 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Adult Brocks is een complete en uitgebalanceerde voeding voor volwassen
honden van alle rassen, met een gemiddelde energiebehoefte en normaal gewicht.

Productplussen Adult Brocks Maxi

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA, ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid.

Stabilized
with natural
antioxidants

Well
balanced

Stabilized
with natural
antioxidants

Productanalyse Adult Brocks

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

SAMENSTELLING:
Maïs, gedroogde kip (22%), tarwe, rijst (9%), dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde kippeneiwitten, tarwegries, diermeel, gedroogde
bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), johannesbroodmeel, gehele gedroogde eieren, biergist,
gedroogde Antarctische krill (0,2%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), mineralen.

With
Antarctic
krill

10
15
25
30

5 400515 001380
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VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.
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74%

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free

50
70
80

basisactiviteit
basic activity
Basisaktivität
activité basique
actividad básica
normalt aktivitetsniveau

-

Intestinal
Security

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Immunity
Support

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Omega
3/6

High
Acceptance

Productanalyse Adult Brocks Maxi

verhoogde activiteit
increased activity
erhöhte Aktivität
activité accrue
actividad elevada
forhøjet aktivitetsniveau

SAMENSTELLING:
Mais, gedroogde kip (22%), tarwe, rijst (9%), erwtenzetmeel, dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde kippeneiwitten, diermeel, gedroogde
bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), johannesbroodmeel, gehele gedroogde eieren, biergist,
gedroogde Antarctische krill (0,2%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), mineralen.

140 - 230
185 - 310
270 - 450
310 - 515
350 - 580
385 - 640
455 - 755
520 - 865
585 - 970
645 - 1075

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 25,0%, Ruw vet 13,0%, Ruwe as 6,0%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 1,1%, Fosfor (P) 0,8%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.
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Art.nr. 920055 - 3 KG

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 14 - 16 mm
Hoogte: 9 - 11 mm
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Adult Brocks

35
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TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

Well
balanced

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)
KG

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 25,0%, Ruw vet 13,0%, Ruwe as 6,5%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 1,1%, Fosfor (P) 0,8%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.

Naturally
complete

Bevat het prebioticum FOS dat bijdraagt aan een gezonde darmflora.

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA, ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid.
With
Antarctic
krill

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Naturally
complete

etpreri iosntcéhpi en
rm
ert oni
eos

Immunity
Support

74%

nrp

Bevat het prebioticum FOS dat bijdraagt aan een gezonde darmflora.
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Intestinal
Security

Art.nr. 920056 - 12 KG

> 25 kg

Adult Brocks Maxi houdt uw hond in topconditie en zorgt ervoor dat uw hond actief blijft. Het
zorgt voor een optimale stofwisseling en voor een gezonde en glanzende vacht. Het bevat
de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die
bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige grondstoffen zijn van
dierlijke en plantaardige oorsprong.

Productplussen Adult Brocks

High
Acceptance

10 - 25 kg

HobbyFirst Canex Adult Brocks Maxi is een complete en uitgebalanceerde voeding voor
volwassen honden van grote rassen, met een gemiddelde energiebehoefte en normaal
gewicht. Het grote brokformaat geeft uw hond voldoende te kauwen.

Adult Brocks houdt uw hond in topconditie en zorgt ervoor dat uw hond actief blijft. Het
zorgt voor een optimale stofwisseling en voor een gezonde en glanzende vacht. Het bevat
de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die
bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige grondstoffen zijn van
dierlijke en plantaardige oorsprong.

Omega
3/6

< 10 kg

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 23 -25 mm
Hoogte: 10 - 12 mm

Adult Brocks Maxi
Art.nr. 920057 - 12 KG

5 400515 001403

Senior

Adult

Brocks
3 + 12 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

with Lamb
3 + 12 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Senior Brocks is een complete en uitgebalanceerde voeding voor oudere
honden van alle rassen. Vanaf de leeftijd van ± 8 jaar vertraagt de stofwisseling van uw hond
en wordt hij tot de senioren gerekend. Senior Brocks houdt oudere honden in topconditie,
zorgt voor een goede en glanzende vacht en een optimale spijsvertering. Senior Brocks bevat
de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die
bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond.

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Adult with Lamb is een complete en uitgebalanceerde voeding met lam
voor volwassen honden van alle rassen, met een gemiddelde energiebehoefte en normaal
gewicht. Adult with Lamb houdt uw hond in topconditie en zorgt ervoor dat uw hond actief
blijft. Het zorgt voor een optimale stofwisseling en voor een gezonde en glanzende vacht.
Het bevat de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen
en mineralen die bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige
grondstoffen zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong.

HobbyFirst Canex Senior Brocks bevat L-Carnitine voor ondersteuning van de vetverbranding
en taurine dat een positieve invloed heeft op de werking van het hart. Het toegevoegde
natriumtripolyfosfaat zorgt voor vermindering van tandplaque en ondersteuning van
gezond tandvlees. HobbyFirst Canex Senior Brocks bevat glucosamine en chondroïtine. De
hoogwaardige grondstoffen zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong.

Productplussen Adult with Lamb
Bevat het prebioticum FOS dat bijdraagt aan een gezonde darmflora.

Intestinal
Security

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Immunity
Support

Productplussen Senior Brocks
Intestinal
Security

Bevat de prebiotica FOS en MOS die bijdragen aan een gezonde darmflora
en goede darmwerking.

Cell
Protection

De toegevoegde natuurlijke polyfenolen dragen bij aan beperking van de
mate van celveroudering en weefselbeschadiging.

Teeth
Care

Bevat natrium-tripolyfosfaat, draagt bij aan het beperken van de vorming
van tandplaque en ondersteunt een gezond gebit.

Omega
3/6

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA, ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid.

High
Acceptance

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Yucca
included to
reduce odor

With
L-Carnitine

With
Antarctic
krill

Wheat
gluten free

GMOingredients
free

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Well
balanced

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Well
balanced

With
Antarctic
krill

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA, ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid.

GMOingredients
free

SAMENSTELLING:
Maïs, gedroogde kip (22%), tarwe, rijst (9%), dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde kippeneiwitten, gedroogde lam (4%), tarwegries,
gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), johannesbroodmeel, gehele gedroogde eieren,
biergist, gedroogde Antarctische krill (0,2%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), mineralen.
VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 25,0%, Ruw vet 13,0%, Ruwe as 6,0%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 1,1%, Fosfor (P) 0,8%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.

SAMENSTELLING:
Maïs, gedroogde kip (19%), rijst (15%), erwten, erwtenzetmeel, gehydrolyseerde kippeneiwitten, lijnzaad, dierlijk vet (kip), gedroogde
bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), gehele gedroogde eieren, biergist, mineralen, gedroogde
Antarctische krill (0,5%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), MOS (mannan-oligosacchariden), natriumtripolyfosfaat (0,35%),
glucosamine hydrochloride (0,05%), chondroïtine sulfaat (0,05%), yucca schidigera, plantaardige extracten (0,03%) uit rozemarijn,
druiven, curcuma, citrus en kruidnagel (bron van polyfenolen).

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.
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Art.nr. 920062 - 3 KG
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Art.nr. 920063 - 12 KG

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 16 - 17 mm
Hoogte: 8 - 9 mm
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Senior Brocks
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TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

78%

nrp

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.
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NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, 3a370 Taurine 1000 mg, 3a910 L-Carnitine 100
mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4 Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide)
40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink (zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide) 1,2 mg, E8
Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.

High
Acceptance

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Productanalyse Adult with Lamb

Productanalyse Senior Brocks

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 21,0%, Ruw vet 9,0%, Ruwe as 5,0%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 0,8%, Fosfor (P) 0,6%.

Omega
3/6

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 12 - 14 mm
Hoogte: 9 - 11 mm

Adult with Lamb
Art.nr. 920060 - 3 KG

Art.nr. 920061 - 12 KG

5 400515 001434

5 400515 001441

Adult

with Salmon
3 + 12 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Adult with Salmon is een complete en uitgebalanceerde voeding met zalm
voor volwassen honden van alle rassen, met een gemiddelde energiebehoefte en normaal
gewicht. Adult with Salmon houdt uw hond in topconditie en zorgt ervoor dat uw hond
actief blijft. Het zorgt voor een optimale stofwisseling en voor een gezonde en glanzende
vacht. Het bevat de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen
en mineralen die bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige
grondstoffen zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong.

Productplussen Adult with Salmon
Intestinal
Security

Bevat het prebioticum FOS dat bijdraagt aan een gezonde darmflora.

Immunity
Support

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Omega
3/6

High
Acceptance

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA, ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid.

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Well
balanced

With
Antarctic
krill

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Productanalyse Adult with Salmon

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

SAMENSTELLING:
Maïs, gedroogde kip (22%), tarwe, rijst (9%), dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde kippeneiwitten, gedroogde zalm (4%), tarwegries,
gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), johannesbroodmeel, gehele gedroogde eieren, biergist,
gedroogde Antarctische krill (0,2%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), mineralen.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 25,0%, Ruw vet 13,0%, Ruwe as 6,0%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 1,0%, Fosfor (P) 0,8%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.
TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

HobbyFirst Canex Premium
HobbyFirst Canex Premium is een voedingslijn van
volledig uitgebalanceerde en smakelijke voeding met
verschillende smaken. Deze voedingslijn bestaat uit:
HobbyFirst Canex Chicken & Rice, HobbyFirst Canex
Fish & Rice.

Onze HobbyFirst Canex Grainfree is volledig hypoallergeen,
natuurlijk en daardoor speciaal geschikt voor honden met
spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid en vacht.
Ze is erg rijk aan eiwitten, o.a. afkomstig van lekker
vlees (verse en gedroogde eend) en bevat fruit en
kruidenextracten. Zo blijven honden in topconditie.

HobbyFirst Canex Chicken & Rice is compleet,
uitgebalanceerd en vooral ook erg lekker. Een ideale
lichtverteerbare voeding voor een optimale spijsvertering.
HobbyFirst Canex Fish & Rice is een zeer licht verteerbare,
complete en uitgebalanceerde voeding voor alle honden
met een gevoelige huid en/of vacht of problemen met de
darmwerking.

+ Rijk aandeel omega-3 vetzuren
EPA & DHA voor een gezonde huid
en glanzende vacht
+ Een mix van astaxanthine, omega-3
vetzuren en FOS ter ondersteuning van het
natuurlijke afweersysteem
en een gezonde darmflora
+ Onoplosbare vezels voor een goede
darmwerking
+ Conservering met natuurlijke antioxidanten

5 400515 001427

5 400515 001410

78%
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Art.nr. 920058 - 3 KG
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Art.nr. 920059 - 12 KG

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 14 - 16 mm
Hoogte: 9 - 11 mm

ßl e·n·s··· ·d·
et iao
m
·edo
oinwri
ref
pEa
taéami lntepsrr otoo
ttte
eroos
Gpt
e

Adult with Salmon
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Voor elke leeftijd is er de juiste variant Fish & Rice:
Puppy-Junior
High in Fish & Rice

Adult
Fish & Rice

Senior
Fish & Rice

Voor honden van grote rassen is er:
Puppy-Junior
High in Fish & Rice Maxi

Adult
Fish & Rice Maxi

Premium

Premium

Adult

Chicken & Rice
3 + 12 kg

Puppy-Junior
< 10 kg

10 - 25 kg

High in Fish & Rice
3 + 12 kg

> 25 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Adult Chicken & Rice is een complete, uitgebalanceerde en smakelijke
voeding voor volwassen honden van alle rassen, met een gemiddelde energiebehoefte en
normaal gewicht. No. 1 ingrediënt is gedroogde kip (30%) met een grote hoeveelheid rijst (26%).

HobbyFirst Canex Puppy-Junior High in Fish & Rice is een geëxtrudeerde hondenvoeding voor
(opgroeiende) pups en junioren van kleine en middelgrote rassen. Het is voor pups in hun
eerste groeifase, vanaf 4 weken.

Adult Chicken & Rice is een tarweglutenvrije voeding. Het houdt uw hond in topconditie en
zorgt ervoor dat uw hond actief blijft. Het zorgt voor een optimale stofwisseling en bevat het
prebioticum FOS dat bijdraagt aan een gezonde darmflora. Bevat een optimale verhouding
omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan omega-3 vetzuren EPA en DHA ter verzorging van
de huid en voor een glanzende vacht. Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3
vetzuren en FOS voor ondersteuning van het afweersysteem. Het bevat de juiste dagelijkse
hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die bijdragen tot
een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige grondstoffen zijn van dierlijke en
plantaardige oorsprong.

Puppy-Junior High in Fish & Rice is samengesteld op basis van licht verteerbare Fish
& Rice componenten en daarmee uitermate geschikt voor pups met aanleg voor
spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid. Deze voeding is (tarwe)glutenvrij en
hypoallergeen en zorgt voor een stralende vacht. Het bevat eiwitten, vetten, koolhydraten,
vitaminen en mineralen in exact de juiste verhoudingen om uw pup ongestoord te laten
groeien.

Productplussen Adult Chicken & Rice

Bevat het prebioticum FOS, en de onoplosbare vezels dragen bij aan een
gezonde darmflora en goede darmwerking.

Intestinal
Security

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Immunity
Support

Intestinal
Security

Bevat het prebioticum FOS dat bijdraagt aan een gezonde darmflora.

Skin & Coat
Care

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA ter verzorging van de huid en voor een
glanzende vacht.

Immunity
Support

High
Acceptance

Productplussen Puppy-Junior High in Fish & Rice

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Well
balanced

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Well
balanced

Yucca
included to
reduce odor

With
Antarctic
krill

Wheat
gluten free

Yucca
included to
reduce odor

With
Antarctic
krill

Wheat
gluten free

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.
No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

GMOingredients
free

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

Productanalyse Adult Chicken & Rice

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free
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VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw pup de eerste 3 maanden de voeding verdeeld
over 3 of 4 maaltijden.
• Van 3 tot 4 maanden leeftijd, verdeeld over 3 maaltijden.
• Vanaf 5 maanden leeftijd de voeding verdelen over 2
maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.
TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.
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VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.
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ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 27,0%, Ruw vet 15,0%, Ruwe as 6,0%, Ruwe celstof 2,5%, Calcium (Ca) 1,0%, Fosfor (P) 0,8%.
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Art.nr. 920067 - 3 KG

High
Acceptance

SAMENSTELLING:
Maïs, gedroogde oceaanvis (14%), rijst (14%), gedroogde kip, dierlijk vet (kip), maïsgluten, gehydrolyseerde eiwitten, lijnzaad, visolie,
gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), johannesbroodmeel, mineralen, cellulose, biergist,
gedroogd Antarctische krill (0,25%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), Macleaya cordata, yucca schidigera.
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Art.nr. 920068 - 12 KG

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 12 - 13 mm
Hoogte: 9 - 10 mm

Hypo
Allergenic

Productanalyse Puppy-Junior High in Fish & Rice
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Adult
Chicken & Rice

Uitgebalanceerde voeding voor honden die spijsverteringsproblemen en/of
een gevoelige huid en vacht hebben.

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 26,0%, Ruw vet 17,0%, Ruwe as 7,0%, Ruwe celstof 2,0%, Calcium (Ca) 1,0%, Fosfor (P) 1,0%.

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

Omega
3/6

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

SAMENSTELLING:
Gedroogde kip (30%), rijst (26%), maïs, dierlijk vet (kip), gehydrolyseerd kippeneiwit, gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een
natuurlijke bron van FOS en inuline), maisgluten, biergist, johannesbrood, gehele gedroogde eieren, gedroogde Antarctische krill (0,4%)
(een natuurlijke bron van EPA en DHA), yucca schidigera, mineralen.

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega 3-vetzuren EPA en DHA ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid en ter bevordering van het leervermogen.

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 7 - 9 mm
Hoogte: 6 -8 mm

Puppy Junior
Fish & Rice
Art.nr. 920064 - 3 KG

Art.nr. 920065 - 12 KG

5 400515 001472

5 400515 001489

Premium

Premium

Puppy-Junior

High in Fish & Rice Maxi
12 kg

Adult
< 10 kg

10 - 25 kg

Fish & Rice
3 + 12 kg

> 25 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi is een geëxtrudeerde
hondenvoeding voor (opgroeiende) pups en junioren van grote rassen. Het is voor pups in
hun eerste groeifase, vanaf 4 weken. Het grote brokformaat geeft uw hond voldoende te
kauwen.

HobbyFirst Canex Adult Fish & Rice is een zeer licht verteerbare, volledige en
uitgebalanceerde voeding voor (volwassen) honden van alle rassen, die aanleg hebben voor
spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid en vacht. Adult Fish & Rice is een volledig
hypoallergene en tarweglutenvrije hondenvoeding.

Speciaal voor pups van grote(re) rassen met aanleg voor spijsverteringsproblemen en/of
een gevoelige huid. Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi is samengesteld op basis van licht
verteerbare Fish & Rice componenten. Deze voeding is (tarwe)glutenvrij en hypoallergeen
en zorgt voor een stralende vacht. Omdat pups van grote(re) rassen gevoelig zijn voor
stoornissen in de skeletopbouw, is het calciumgehalte van deze brok verlaagd. Het hogere
eiwitgehalte ondersteunt de spierontwikkeling.

Adult Fish & Rice houdt uw hond actief en in topconditie. Het zorgt voor een optimale
stofwisseling en voor een gezonde en glanzende vacht. Het bevat de juiste dagelijkse
hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die bijdragen tot
een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige grondstoffen zijn van dierlijke en
plantaardige oorsprong.

Productplussen Adult Fish & Rice

Productplussen Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi
Intestinal
Security

Immunity
Support

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Omega
3/6

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega 3-vetzuren EPA en DHA ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid en ter bevordering van het leervermogen.

Hypo
Allergenic

Uitgebalanceerde voeding voor honden die spijsverteringsproblemen en/of
een gevoelige huid en vacht hebben.

Calcium Protein +

Bevat een verlaagd calciumgehalte voor een gezonde en evenwichtige
skeletontwikkeling en een verhoogd eiwitgehalte voor de opbouw van
spiermassa.

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Well
balanced

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Well
balanced

Yucca
included to
reduce odor

With
Antarctic
krill

Wheat
gluten free

Yucca
included to
reduce odor

Wheat
gluten free

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

GMOingredients
free

Skin & Coat
Care

Uitgebalanceerde voeding voor honden die spijsverteringsproblemen en/of
een gevoelige huid en vacht hebben.

Hypo
Allergenic

De toegevoegde natuurlijke polyfenolen dragen bij aan beperking van de
mate van celveroudering en weefselbeschadiging.

Cell
Protection

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

High
Acceptance

Productanalyse Adult Fish & Rice
SAMENSTELLING:
Gedroogde oceaanvis (26%), rijst (26%), maïs, dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde eiwitten, visolie, maisgluten, biergist, gedroogde
bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), mineralen, cellulose, yucca schidigera, plantaardige extracten
(0,03%) uit rozemarijn, druiven, curcuma, citrus en kruidnagel (bron van polyfenolen).

SAMENSTELLING:
Maïs, gedroogde oceaanvis (14%), rijst (14%), maïsgluten, gedroogde kip, dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde eiwitten, lijnzaad, visolie,
gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), mineralen, johannesbroodmeel, cellulose, biergist,
gedroogde Antarctische krill (0,25%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), Macleaya cordata, yucca schidigera.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 24,0%, Ruw vet 16,0%, Ruwe as 6,5%, Ruwe celstof 2,5%, Calcium (Ca) 1,6%, Fosfor (P) 1,0%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.
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TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.
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VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.
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AFMETINGEN BROK:
Diameter: 14 -16 mm
Hoogte: 7 - 9 mm

nrp

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw pup de eerste 3 maanden de voeding verdeeld
over 3 of 4 maaltijden.
• Van 3 tot 4 maanden leeftijd, verdeeld over 3 maaltijden.
• Vanaf 5 maanden leeftijd de voeding verdelen over 2
maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.
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NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.
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ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 30,0%, Ruw vet 18,0%, Ruwe as 5,5%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 0,8%, Fosfor (P) 0,6%.

Art.nr. 920066 - 12 KG

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA ter verzorging van de huid en voor een
glanzende vacht.

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

Productanalyse Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi

Puppy Junior
Fish & Rice Maxi

Intestinal
Security

Bevat het prebioticum FOS, en de onoplosbare vezels dragen bij aan een
gezonde darmflora en goede darmwerking.

Bevat het prebioticum FOS, en de onoplosbare vezels dragen bij aan een
gezonde darmflora en goede darmwerking.

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 14 - 16 mm
Hoogte: 6 - 8 mm

Adult
Fish & Rice
Art.nr. 920069 - 3 KG

Art.nr. 920070 - 12 KG

5 400515 001526

5 400515 001533

5 400515 001496

Premium

Premium

Adult

Fish & Rice Maxi
12 kg

Senior
< 10 kg

10 - 25 kg

Fish & Rice
3 + 12 kg

> 25 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Adult Fish & Rice Maxi is een geëxtrudeerde hondenvoeding voor
volwassen honden van grote rassen. Fish & Rice Maxi is een zeer licht verteerbare, volledige
en uitgebalanceerde voeding voor volwassen honden van grote rassen, die aanleg hebben
voor spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid en vacht.

HobbyFirst Canex Senior Fish & Rice is een geëxtrudeerde hondenvoeding voor
oudere honden van alle rassen. Senior Fish & Rice is een licht verteerbare, volledige en
uitgebalanceerde voeding voor oudere honden van alle rassen, die aanleg hebben voor
spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid en vacht.

Fish & Rice Maxi is een volledig hypoallergene hondenvoeding. Fish & Rice Maxi houdt
uw hond in topconditie, zorgt ervoor dat uw hond actief blijft en zorgt voor een goede en
glanzende vacht. Het grote brokformaat geeft uw hond voldoende te kauwen. Bevat de
juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die
bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige grondstoffen zijn van
dierlijke en plantaardige oorsprong.

Senior Fish & Rice is een volledig hypoallergene hondenvoeding met een hoge acceptatie.
Senior Fish & Rice is afgestemd op de behoeften van oudere honden, die ook minder actief
zijn. Het bevat de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen
en mineralen die bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige
grondstoffen zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong. Deze seniorvoeding bevat
natrium-tripolyfosfaat dat een gezond gebit ondersteunt en bijdraagt aan het beperken van
de vorming van tandplaque.

Productplussen Adult Fish & Rice Maxi
Productplussen Senior Fish & Rice
Intestinal
Security

Bevat het prebioticum FOS, en de onoplosbare vezels dragen bij aan een
gezonde darmflora en goede darmwerking.

Skin & Coat
Care

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA ter verzorging van de huid en voor een
glanzende vacht.

Hypo
Allergenic

Uitgebalanceerde voeding voor honden die spijsverteringsproblemen en/of
een gevoelige huid en vacht hebben.

Cell
Protection

De toegevoegde natuurlijke polyfenolen dragen bij aan beperking van de
mate van celveroudering en weefselbeschadiging.

High
Acceptance

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Stabilized
with natural
antioxidants

Yucca
included to
reduce odor

Naturally
complete

Wheat
gluten free

Well
balanced

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Well
balanced

Yucca
included to
reduce odor

With
L-Carnitine

Wheat
gluten free

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

With
Antarctic
krill

GMOingredients
free

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

Productanalyse Adult Fish & Rice Maxi

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.

Intestinal
Security

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA ter verzorging van de huid en voor een
glanzende vacht.

Skin & Coat
Care

Uitgebalanceerde voeding voor honden die spijsverteringsproblemen en/of
een gevoelige huid en vacht hebben.

Hypo
Allergenic

De toegevoegde natuurlijke polyfenolen dragen bij aan beperking van de
mate van celveroudering en weefselbeschadiging.

Cell
Protection

Bevat natrium-tripolyfosfaat, draagt bij aan het beperken van de vorming
van tandplaque en ondersteunt een gezond gebit.

Teeth
Care

Productanalyse Senior Fish & Rice

SAMENSTELLING:
Gedroogde oceaanvis (26%), rijst (26%), maïs, dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde eiwitten, visolie, maïsgluten, biergist, gedroogde
bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), mineralen, cellulose, yucca schidigera, plantaardige extracten
(0,03%) uit rozemarijn, druiven, curcuma, citrus en kruidnagel (bron van polyfenolen).
ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 24,0%, Ruw vet 16,0%, Ruwe as 6,5%, Ruwe celstof 2,5%, Calcium (Ca) 1,6%, Fosfor (P) 1,0%.

Bevat het prebioticum FOS, en de onoplosbare vezels dragen bij aan een
gezonde darmflora en goede darmwerking.

VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

SAMENSTELLING:
Gedroogde oceaanvis (26%), rijst (26%), maïs, dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde eiwitten, lijnzaad, biergist, visolie, gedroogde
bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), gehele gedroogde eieren, mineralen, gedroogde Antarctische
krill (0,5%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), MOS (mannan-oligosacchariden), natriumtripolyfosfaat (0,35%), glucosamine
hydrochloride (0,05%), chondroïtine sulfaat (0,02%), yucca schidigera, plantaardige extracten (0,03%) uit rozemarijn, druiven, curcuma,
citrus en kruidnagel (bron van polyfenolen).
VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat geven,
voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 24,0%, Ruw vet 12,0%, Ruwe as 7,0%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 1,4%, Fosfor (P) 1,0%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, 3a370 Taurine 1000 mg, 3a910 L-Carnitine 100
mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4 Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide)
40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink (zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide) 1,2 mg, E8
Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.
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Art.nr. 920071 - 12 KG

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 14 - 16 mm
Hoogte: 9 - 11 mm
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Adult
Fish & Rice Maxi
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TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 22 mm
Hoogte: 9 - 11 mm

Senior
Fish & Rice
Art.nr. 920072 - 3 KG

Art.nr. 920073 - 12 KG

5 400515 001557

5 400515 001564

Premium

Puppy-Junior

Grainfree
3 + 12 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Puppy-Junior Grainfree is een geëxtrudeerde hondenvoeding voor
(opgroeiende) pups en junioren van alle rassen. Het is voor pups in hun eerste groeifase,
vanaf 4 weken. Puppy-Junior Grainfree is bereid op basis van een graanvrij recept en
daarmee uitermate geschikt voor pups met overgevoeligheid voor granen, aanleg voor
spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid en vacht. Deze voeding is hypoallergeen
en zorgt voor een stralende vacht. Het bevat eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en
mineralen in exact de juiste verhoudingen om uw pup ongestoord te laten groeien.

Productplussen Puppy-Junior Grainfree
Intestinal
Security

Bevat prebiotica FOS en MOS die bijdragen aan een gezonde darmflora.

Is er ook een Grainfree voeding voor pups en junior
honden?
Ook daarin is voorzien. Er is een Adult en een Puppy-Junior
variant.

Yucca
included to
reduce odor

With
Antarctic
krill

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free

Grain free

Skin & Coat
Care

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega 3-vetzuren EPA en DHA ter versterking van de natuurlijke weerstand
en verzorging van de huid en ter bevordering van het leervermogen.

Omega
3/6

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren, FOS en MOS
voor ondersteuning van het afweersysteem.

Immunity
Support

Productanalyse Puppy-Junior Grainfree
SAMENSTELLING:
Vers eendenvlees (15%), gedroogde eend (15%), gedroogde aardappelen (14%), dierlijk vet (kip), erwten (10%), spliterwten (10%),
dierlijk eiwitextract, gehydrolyseerde kippeneiwitten, gedroogde zoete aardappelen (3%), gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een
natuurlijke bron van FOS en inuline), mineralen, gedroogde appels (0,5%), gedroogde wortels (0,5%), gedroogde biergist, MOS (mannanoligosacchariden), gedroogde Antarctische krill (0,2%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), gedroogde broccoli (0,1%), gedroogde
spinazie (0,1%), gedroogde veenbessen (0,05%), gedroogde bosbessen (0,05%), yucca schidigera, plantaardige extracten (0,03%) van
arctium lappa, trifolium pretense, calendula, viola tricolor, borago, rosemarinus sp. , vitis sp., curcuma sp. citrus sp. en eugenia sp. (bron
van polyfenolen).

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 28,0%, Ruw vet 18,0%, Ruwe as 8,0%, Ruwe celstof 3,0%, Calcium (Ca) 1,4%, Fosfor (P) 1,0%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.
VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw pup de eerste 3 maanden de voeding
verdeeld over 3 of 4 maaltijden.
• Van 3 tot 4 maanden leeftijd, verdeeld over 3
maaltijden.
• Vanaf 5 maanden leeftijd de voeding verdelen over 2
maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater
kan beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat
geven, voer dan het aandeel langzaam op tot 100%
in 7 dagen.
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Grainfree en hypoallergeen
Onze Grainfree voedingen zijn volledig hypoallergeen
en daardoor speciaal geschikt voor honden met
spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid en vacht.

+ Bevat de juiste verhouding tussen
omega-3 en omega-6 vetzuren en is
rijk aan EPA en DHA. De natuurlijke
weerstand wordt versterkt en de huid
goed verzorgd
+ Samen met astaxanthine en omega-3
vetzuren zorgen FOS en MOS ook voor
een goed werkend afweersysteem

Well
balanced

78%

nrp

Net als bij mensen, zijn ook honden soms
overgevoelig voor granen. Daarom heeft HobbyFirst
Canex ook een Grainfree voeding in het assortiment.
In de meeste recepten leveren granen de
noodzakelijke energie. HobbyFirst Canex Grainfree
hondenvoeding bevat geen tarwe, rijst, maïs of
andere granen. Deze zijn vervangen door gezonde
groenten zoals aardappelen, erwten en wortelen.

Naturally
complete
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HobbyFirst Canex Grainfree

Stabilized
with natural
antioxidants

Geschikt voor honden met een gevoelige huid en/of vacht. Bevat een
specifieke samenstelling met (verse en gedroogde) eend, groenten, fruit en
kruidenextracten ter verzorging van de huid en voor een glanzende vacht.

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 8 - 10 mm
Hoogte: 4 - 6 mm

Puppy Junior
Grainfree
Art.nr. 920074 - 3 KG

Art.nr. 920075 - 12 KG

5 400515 001571

5 400515 001588

Premium

Overzicht

Adult

Grainfree
3 + 12 kg

< 10 kg

10 - 25 kg

> 25 kg

HobbyFirst Canex Adult Grainfree is een geëxtrudeerde hondenvoeding voor volwassen
honden van alle rassen. Adult Grainfree is bereid op basis van een graanvrij recept en
daarmee uitermate geschikt voor honden met overgevoeligheid voor granen, aanleg voor
spijsverteringsproblemen en/of een gevoelige huid en vacht. Deze voeding is hypoallergeen
en zorgt voor een stralende vacht. Het bevat eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en
mineralen in exact de juiste verhoudingen.

Productplussen Adult Grainfree
Intestinal
Security

Bevat het prebioticum FOS, en de onoplosbare vezels dragen bij aan een
gezonde darmflora en goede darmwerking.

Skin & Coat
Care

Bevat een optimale verhouding omega-3/-6 vetzuren en is rijk aan
omega-3 vetzuren EPA en DHA ter verzorging van de huid en voor een
glanzende vacht.

Cell
Protection

De toegevoegde natuurlijke polyfenolen dragen bij aan beperking van de
mate van celveroudering en weefselbeschadiging.

Immunity
Support

Bevat een combinatie van astaxanthine, omega-3 vetzuren en FOS voor
ondersteuning van het afweersysteem.

Stabilized
with natural
antioxidants

Naturally
complete

Well
balanced

Yucca
included to
reduce odor

With
Antarctic
krill

Grain free

No artificial
flavours,
colors or
preservatives
added

GMOingredients
free

Productanalyse Adult Grainfree
SAMENSTELLING:
Vers eendenvlees (15%), gedroogde eend (15%), gedroogde aardappelen (14%), gedroogde zoete aardappelen (11%), erwten (10%),
spliterwten (10%), dierlijk vet (kip), gehydrolyseerde kippeneiwitten, dierlijk eiwitextract, gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een
natuurlijke bron van FOS en inuline), gedroogde appels (1,4%), mineralen, gedroogde biergist, gedroogde wortels (0,5%), MOS (mannanoligosacchariden), gedroogde Antarctische krill (0,2%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), gedroogde broccoli (0,1%), gedroogde
spinazie (0,1%), gedroogde veenbessen (0,05%), gedroogde bosbessen (0,05%), yucca schidigera, plantaardige extracten (0,03%) van
arctium lappa, trifolium pretense, calendula, viola tricolor, borago, rosemarinus sp. , vitis sp., curcuma sp. citrus sp. en eugenia sp. (bron
van polyfenolen).

VOEDINGSADVIES hoeveelheid (gram/dag)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 25,0%, Ruw vet 13,0%, Ruwe as 7,5%, Ruwe celstof 3,5%, Calcium (Ca) 1,2%, Fosfor (P) 0,8%.
NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
3a672a Vitamine A 15.000 IE, 3a671 Vitamine D3 1.500 IE, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 80 mg, E4
Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 13 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b603 Zink (zinkoxide) 40 mg, 3b607 Zink
(zinkchelaat van glycinehydraat) 40 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide)
1,2 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,3 mg.
TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:
1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën 100 mg.

5 400515 001601

5 400515 001595

nrp

73%
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Art.nr. 920077 - 12 KG Art.nr. 920076 - 3 KG

AFMETINGEN BROK:
Diameter: 12 -13 mm
Hoogte: 9 - 11 mm
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Adult
Grainfree
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VOEDINGSRICHTLIJNEN:
• Geef uw hond bij voorkeur 2 maaltijden per dag.
• Zorg ervoor dat uw hond altijd over vers drinkwater
kan beschikken.
• Wanneer u HobbyFirst Canex voor het eerst gaat
geven, voer dan het aandeel langzaam op tot 100%
in 7 dagen.

Overzicht
Quality

Premium

Puppy Junior Brocks

Puppy Junior Brocks

Art.nr. 920051 - 3 KG

Art.nr. 920052 - 12 KG

Puppy Junior Brocks
Maxi

Adult
Chicken & Rice

Adult
Chicken & Rice

Art.nr. 920053 - 12 KG

Art.nr. 920067 - 3 KG

Art.nr. 920068 - 12 KG

5 400515 001502

5 400515 001519

Puppy Junior
Fish & Rice

Puppy Junior
Fish & Rice

Puppy Junior
Fish & Rice Maxi

Art.nr. 920064 - 3 KG

Art.nr. 920065 - 12 KG

Art.nr. 920066 - 12 KG

5 400515 001342

5 400515 001359

5 400515 001366

Adult Brocks

Adult Brocks

Adult Brocks Maxi

Art.nr. 920055 - 3 KG

Art.nr. 920056 - 12 KG

Art.nr. 920057 - 12 KG

5 400515 001380

5 400515 001397

5 400515 001403

5 400515 001472

5 400515 001489

5 400515 001496

Adult Brocks Mini

Senior Brocks

Senior Brocks

Art.nr. 920054 - 3 KG

Art.nr. 920062 - 3 KG

Art.nr. 920063 - 12 KG

Adult
Fish & Rice

Adult
Fish & Rice

Adult
Fish & Rice Maxi

Art.nr. 920069 - 3 KG

Art.nr. 920070 - 12 KG

Art.nr. 920071 - 12 KG

5 400515 001526

5 400515 001533

5 400515 001540

Senior
Fish & Rice

Senior
Fish & Rice

Art.nr. 920072 - 3 KG

Art.nr. 920073 - 12 KG

5 400515 001557

5 400515 001564

5 400515 001373

5 400515 001458

Adult with Lamb

Adult with Lamb

Art.nr. 920060 - 3 KG

Art.nr. 920061 - 12 KG

5 400515 001434

5 400515 001441

Adult with Salmon

Adult with Salmon

Art.nr. 920058 - 3 KG

Art.nr. 920059 - 12 KG

5 400515 001410

5 400515 001427

5 400515 001465

Puppy Junior
Grainfree

Puppy Junior
Grainfree

Art.nr. 920074 - 3 KG

Art.nr. 920075 - 12 KG

5 400515 001571

5 400515 001588

Adult
Grainfree

Adult
Grainfree

Art.nr. 920076 - 3 KG

Art.nr. 920077 - 12 KG

5 400515 001595

5 400515 001601

HobbyFirst in het kort

>160
producten

>50
landen

hoofdkantoor
België

16
dier

groepen

5

productie
sites

Uw verdeler

Contactgegevens: info@hobbyfirst.com of via uw verkoopverantwoordelijke.
Postadres: Postbus 52, 2900 Schoten, België.
Verantwoordelijke uitgever: Natural Granen, Metropoolstraat 28, 2900 Schoten, België.

www.HobbyFirst.com
		

HobbyFirst

800 g
20 kg

verpakking

