ECONOMISCHE ONDERHOUDSVOEDING
Het doel van deze voeding is uw dier een kwaliteitsvolle voeding aan te bieden tegen een zeer economische prijs. Deze voeding kan
daarom perfect gebruikt worden als dagdagelijkse onderhoudsvoeding voor een gezond huisdier. Voor deze lijn hebben wij gekozen
voor CAROCROC en CAROCAT.
VOOR HONDEN

CAROCROC KIP EN RIJST JUNIOR; 1,5KG, 4KG EN 15KG
Geëxpandeerde, licht verteerbare, krokante brokjes bestemd voor pups en jonge opgroeiende jonge honden van middelgrote en
grote rassen.
Bevat alle bouwstoffen in de juiste verhouding, welke nodig zijn voor een gezonde, vitale en krachtig ontwikkelde jonge hond met
een sterk beendergestel en glanzend haarkleed. CAROCROC JUNIOR bevat extra omega 3 en 6. CAROCROC JUNIOR bevat, evenals alle
"Carocroc" producten, geen kunstmatige toevoegingen en is zeer smakelijk.
CAROCROC KIP EN RIJST 22/8; 4KG EN 15KG
Volledig Geëxpandeerde brokken voor volwassen honden met normale activiteit.
CAROCROC 22/8 is daarom bij uitstek geschikt voor gezelschapshonden waarmee gespeeld en gewandeld wordt.
CAROCROC 22/8 bevat extra Omega 3 en 6. CAROCROC 22/8 is smakelijk, geeft een vaste ontlasting, sterke tanden en een glanzende
vacht. CAROCROC 22/8 zorgt voor een lang, gezond en vitaal leven.
CAROCROC KIP EN RIJST 23/12; 1,5KG, 4KG EN 15KG
Geëxpandeerde volledige voeding, krokant en licht verteerbaar voor volwassen honden met lichte prestaties.
Door de uitgebalanceerde samenstelling van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines, sporenelementen en mineralen is CAROCROC
23/12 het aangewezen voedsel voor honden met lichte prestaties zoals: tentoonstellingshonden, honden waarvan tijdelijk geen
prestaties worden verwacht, teven buiten de dracht- en lactatieperiode, dekreuen in rust, enz. Tevens is CAROCROC 23/12 zeer
geschikt voor kleinere rassen. CAROCROC 23/12 bevat extra Omega 3 en 6. CAROCROC 23/12 is zeer smakelijk en licht verteerbaar.
CAROCROC KIP EN RIJST 25/16; 4KG EN 15KG
Volledig Geëxpandeerde Hoog-Energie brokken voor volwassen honden met zware inspanning.
Unieke samenstelling van vlees, vetten en granen. Deze streng geselekteerde grondstoffen, aangevuld met vitamines,
sporenelementen en mineralen in de juiste verhouding, zorgen dat honden met zware inspanning steeds in topkonditie blijven.
CAROCROC 25/16 is een "premium" voer voor politie-, bewakings-, ren- en sledehonden, drachtige en zogende teven, dekreuen,
alsmede alle honden welke in topkonditie moeten blijven, ondanks zware prestaties. CAROCROC 25/16 bevat extra Omega 3 en 6.
CAROCROC 25/16 is smakelijk en bevat geen kunstmatige toevoegingen.
CAROCROC KIP EN RIJST 25/16 MINI; 1,5KG EN 4KG
Geëxpandeerde volledige voeding voor volwassen honden van kleine rassen.
Een licht verteerbaar voedsel voor honden van kleine rassen, zeer geschikt voor gezelschapshonden waarmee gespeeld en
gewandeld wordt. Carocroc 25/16 MINI is zeer smakelijk, bevat alle benodigde bouwstoffen welke nodig zijn voor onderhoud van een
gezond, krachtig lichaam en instandhouding van sterke spieren, krachtig beendergestel, gezond gebit, goed functionerende organen,
glanzende vacht en weinig en vaste ontlasting. CAROCROC 25/16 MINI voor een lang, gezond en vitaal leven. CAROCROC 25/16 MINI
bevat geen kunstmatige toevoegingen.
CAROCROC SENIOR KIP EN RIJST; 1,5KG, 4KG EN 15KG
Complete Geëxpandeerde zeer licht verteerbare brokken voor oudere honden van alle rassen.
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In deze smakelijke en licht verteerbare voeding is rekening gehouden met de lagere eiwit en mineralen behoefte van oudere honden.
Dit is nodig om de stofwisselings- en verteringsorganen goed te laten functioneren en de nieren niet te overbelasten. Bevat extra
Omega 3 en 6. "CAROCROC" Senior is bovendien zeer geschikt voor honden met spijsverterings- en nierstoornissen.
VOOR KATTEN

CAROCAT KIP EN RIJST ; 7KG EN 15KG
Volledige, zeer smakelijke voeding voor volwassen katten. Bevat een hoog aandeel aan kip. Licht verteerbaar en zeer smakelijk, een
complete voeding welke alle voedingselementen bevat die uw volwassen kat nodig heeft.
CAROCAT VIS EN RIJST ; 7KG EN 15KG
Een complete uitgebalanceerde voeding voor volwassen katten, smakelijk en licht verteerbaar. Rijk aan hoogwaardige vis. Katten zijn
dol op visproducten. Vis is een biologisch volwaardig eiwit. In combinatie met andere dierlijke eiwitten, koolhydraten, hoogwaardig
kippenvet, vitamines, sporenelementen en mineralen, is het een excellente, smakelijke en licht verteerbare voeding voor uw
volwassen kat.
CAROCAT LAM EN RIJST ; 7KG EN 15KG
Complete voeding voor volwassen katten. Een smakelijke en licht verteerbare voeding met veel lamsvlees en rijst, zeer geschikt voor
uw volwassen kat. Bevat alle voedingselementen waar uw kat dol op is.
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