
Royal Canin rasspecifieke voeding 
•  voor de volwassen Beagle vanaf 12 maanden

Beagle
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De Beagle: Verzorging van de Beagle

Geschiedenis
De Beagle werd oorspronke-
lijk in Engeland ingezet voor 
het speuren naar hazen en 
konijnen, ook wel ‘Beagling’ 
genoemd. Zijn oorsprong 
ligt vermoedelijk in het oude 
Griekenland hoewel het heden-
daagse ras afkomstig is uit 
Engeland en terug gaat naar 
1830.

Een vrolijke en zorgeloze jager

De Beagle is een sociale en goedaardige hond die uitstekend overweg kan met 
kinderen. De Beagle houdt van het gezelschap van zowel mensen als van andere 
honden. Enthousiast, intelligent en een fantastisch reukvermogen maakt de Beagle 
de ideale familie- en jachthond. 
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De Beagle: Verzorging van de Beagle

Uithoudingsvermogen en energie zijn sleuteleigenschappen van de Beagle waardoor 
voldoende beweging van belang is. Deze beweging is niet alleen als uitlaatklep voor 
zijn energie belangrijk, maar ook voor zijn gevoeligheid voor het ontwikkelen van 
overgewicht. 

Stevige en compacte lichaamsbouw
De Beagle is een stevige, compacte hond met een korte glanzende vacht die 
zijn gespierde lichaam benadrukt. Zijn botten en gewrichten hebben de juiste 
voedingsstoffen nodig voor een gezonde ondersteuning.

Gewichtscontrole
Zoals meerdere rassen die van oorsprong als werkhond werden ingezet, is de Beagle 
gevoelig voor het ontwikkelen van overgewicht. In combinatie met een goede eetlust 
is het essentieel om zijn voedselinname goed te controleren en zo nodig bij te stellen.

Gezonde botten en gewrichten
Het natuurlijke enthousiasme van de sterke, solide, atletische Beagle om overal aan 
deel te nemen, in combinatie met de neiging tot overgewicht, kan extra belasting 
geven op zijn botten en gewrichten.

Het karakter
De Beagle is een vrolijke en dappere hond die zeer actief, energiek en 
vastbesloten is. Hij is snel, intelligent en evenwichtig van humeur. Hij is 
aanhankelijk en goedmoedig, daardoor is hij een uitstekende gezelschapshond 
voor de familie. Hij heeft een consequente opvoeding nodig.
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Groei: in 12 maanden volwassen

De groeifase is cruciaal voor een pup, omdat hier de basis wordt gelegd voor 
zijn toekomstige gezondheid. In een paar maanden tijd maakt een jonge 
Beagle enkele ingrijpende veranderingen door: overschakelen op vast voedsel 
(spenen), een zeer snelle fysieke ontwikkeling, een nieuwe eigenaar in een 
andere omgeving, enz.

Van spenen tot 5 maanden
Een intensieve en snelle ontwikkeling

De ontwikkeling van het skelet
De Beagle groeit snel en is binnen 12 maanden volwassen. Het skelet heeft daarom 
de juiste hoeveelheden eiwitten en mineralen nodig voor een goede ontwikkeling. 

Aandacht voor de spijsvertering
De overschakeling van melk naar vaste voeding moet voorzichtig en langzaam 
gebeuren. De pup kan namelijk nog geen grote hoeveelheden voeding opnemen 
en nog nauwelijks zetmeel verteren. Het gewicht moet op beheerste wijze blijven 
toenemen, zodat de pup niet te zwaar wordt.

Nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem
In de eerste weken van zijn leven profiteert de pup van de afweer-
stoffen die hij met de moedermelk binnenkrijgt. Tussen de 4e en 
12e week doorloopt het immuunsysteem (afweersysteem) van de 
pup een kritische periode. De immuniteit die via de moedermelk 
werd doorgegeven neemt namelijk geleidelijk af terwijl zijn 
eigen immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Dit is pas 
compleet enkele weken nadat het gehele vaccinatieprogramma 
is doorlopen. Goede voeding is vanzelfsprekend belangrijk 
tijdens het overbruggen van dit ‘immuniteitsgat’. 
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De groei van de jonge Beagle 
•  In 12 maanden neemt het gewicht van de jonge Beagle toe tot 30 keer zijn 

geboortegewicht.
• De melktanden komen soms laat door en wisselen soms niet mee als het 

volwassen gebit verschijnt. Een goede mondhygiëne is dan ook van groot 
belang.

Van 5 maanden tot 12 maanden

De basis verder ontwikkelen

Spierontwikkeling
In deze periode neemt het gewicht van de Beagle pup minder snel toe, terwijl zijn skelet 
steeds sterker wordt. Een belangrijk onderdeel in deze groeifase is de spieropbouw. 
De spieropbouw vindt voornamelijk in de laatste paar maanden plaats. Het is daarom 
uiterst belangrijk dat de pup dan een aangepaste voeding krijgt.

Langzaam volwassen
De pup is steeds beter in staat grotere hoeveelheden voeding te verteren. Ook 
de mogelijkheid tot het verteren van zetmeel groeit. In deze belangrijke fase van 
de groei, is het van belang uw pup ’slank’ te laten opgroeien wat bijdraagt tot het 
behoud van gezonde gewrichten. 

Tanden en gebit
De melktanden die de pup kreeg toen hij zo’n 3 weken oud was, worden vervangen 
door volwassen tanden. Wanneer hij de leeftijd van 7 maanden bereikt, heeft hij 
een volledig volwassen gebit. Na het wisselen van zijn gebit is het belangrijk de 
pup te stimuleren zijn eten te kauwen voor hij het doorslikt. Zo wordt niet alleen 
de opname van zijn voedsel vertraagd, wat de spijsvertering minder belast, maar 
ook zijn mondhygiëne verbeterd. 
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Beagle Adult

Verkrijgbaar in 3kg en 12kg

Voor volwassen Beagles vanaf 12 maanden

Ingrediënten: 
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, rijst, tarwe, dierlijke vetten, maïsgluten, 
hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, isolaat van plantaardige 
eiwitten*, bietenpulp, mineralen, visolie, gist, sojaolie, psylliumschil en 
psylliumzaden, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van 
Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie, extracten uit groene thee en druiven 
(bron van polyfenolen), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron 
van chondroïtine). 

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

W
are gro otte
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Ideaal gewicht
De Beagle staat bekend om zijn neiging tot overgewicht en heeft een gezonde 
eetlust. Door deze combinatie is een aangepaste samenstelling belangrijk. Beagle 
Adult heeft een gematigd energiegehalte, terwijl een specifieke samenstelling van 
vezels het hongergevoel te verminderen.

Ondersteunt de botten en gewrichten
Het natuurlijke enthousiasme van de Beagle in combinatie met de neiging tot 
overgewicht, kunnen leiden tot extra belasting van de botten en gewrichten. Deze 
voeding helpt de gezondheid van de botten en gewrichten te ondersteunen. De 
voeding is verrijkt met EPA & DHA, glucosamine en chondroïtine.

Gecontroleerde voedingsinname
De exclusieve vorm van de brok helpt de snelheid van de voedselinname te beperken 
en stimuleert het kauwen. Daarnaast bevat deze formule een combinatie van vezels 
die helpt het verzadigingsgevoel te stimuleren. 

Exclusieve brok
De vorm, textuur samenstelling en het formaat van de brok zijn afgestemd op de 
Beagle. 
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Voedingsschema

Beagle Adult: 
Vanaf 12 maanden

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 28000 IE, Vitamine D3: 700 IE, E1 
(IJzer): 42 mg, E2 (Jodium): 4,2 mg, E4 (Koper): 5 mg, E5 (Mangaan): 55 mg, E6 (Zink): 164 mg, E8 (Selenium): 0,09 
mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten. 

GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar 
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge 
en koele omgeving.  

12kg

14kg

16kg

18kg

+
water

= 240ml
(   82g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht hond

?

171

192

212

232

21/8

23/8

25/8

27/8

(g) cup

198

222

246

268

23/8

26/8

3

32/8

(g) cup

225

252

279

305

26/8

31/8

33/8

36/8

(g) cup

Normale
activiteit

Hoge activiteit

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de 
lichaamsconditie van uw hond en pas de hoeveelheid voeding 
daarop aan.
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Gemiddelde analyse
Beagle Adult

Omega-6 vetzuren (%) 2,66
Omega-3 vetzuren (%) 0,64
EPA + DHA (%) 0,3
Linolzuur (%) 2,42
Arachidonzuur (%) 0,07
Overige koolhydraten (%) 41,7
Zetmeel (%) 34,4
Voedingsvezels (%) 11

Mineralen
Calcium (%) 0,9
Fosfor (%) 0,7
Magnesium (%) 0,08
Kalium (%) 0,7
Natrium (%) 0,4
Chloride (%) 0,63
Zink (mg/kg) 201
Mangaan (mg/kg) 71
Jodium (mg/kg) 4,8
Selenium (mg/kg) 0,29
IJzer (mg/kg) 212
Koper (mg/kg) 15

Vitaminen
Vitamine A (UI/kg) 29.000
Vitamine E (mg/kg) 600
Vitamine C (mg/kg) 300
Vitamine D3 (UI/kg) 800
Vitamine B1 (mg/kg) 25,7
Vitamine B2 (mg/kg) 46,2
Pathotheenzuur (mg/kg) 137,9
Vitamine B6 (mg/kg) 72
Vitamine B12 (mg/kg) 0,13
Niacine (mg/kg) 458,7
Biotine (mg/kg) 2,92
Foliumzuur (mg/kg) 12,9
Choline (mg/kg) 2.200

Overige voedingsstoffen
L-Carnitine (mg/kg) 100
Luteïne (mg/kg) 5
Taurine (mg/kg) 3.500
Polyfenolen (uit groene thee en druiven) (mg/kg) 150
L-lysine (%) 1,08
Arginine (%) 1,52
DL-methionine (%) 0,5
Methionine Cysteïne (%) 0,92
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 500
Glucosaminechloride (mg/kg) 495

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 3.584
NRC 74 3.828

Eiwit (%)  27

Vet (%)  12

Mineralen (%)  6,1

Ruwe celstof (%)  3,7

Vocht (%)  9,5
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EHBO app

De EHBO App voor kat en hond kunt 
u gratis downloaden.

Scan de QR code of:

1 Ga naar de App Store (iPhone) of 
Google Play Store (Android).

2 Zoek op ’EHBO voor kat en hond’.

3 Download de App gratis.

Royal Canin weet dat gezondheid verder gaat dan alleen voeding en heeft daarom 
een unieke EHBO App ontwikkeld. 
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Royal Canin Nederland B.V.
Afdeling Productvoorlichting & Service

Postbus 63, 5460 AB  Veghel
Tel.: 0413-318400

info.nld@royalcanin.com

Kijk voor meer informatie op onze website
www.royalcanin.nl
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Gezondheid verzekerd, alleen met Royal Canin
De grootste huisdierverzekeraar 
van Nederland, Proteq Dier & Zorg, 
vindt dat pups met Royal Canin 
gezondheidsvoeding verzekerd zijn 
van de beste start en een gezond 
leven. Geef uw pup Royal Canin 
en ontvang 25% retour op de 1e jaarpremie van uw nieuwe 
huisdierverzekering. Als u uw volwassen hond Royal Canin 
geeft, ontvangt u éénmalig €25,- retour. Voor meer informatie: 
www.gezondheidverzekerd.nl

Met Royal  Canin

bij Proteq Dier&Zorg

royalcanin
.nl


