
Royal Canin rasspecifieke voeding 
•  voor Boxer pups tot 15 maanden
•  voor de volwassen Boxer vanaf 15 maanden

Boxer
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De Boxer: Een echte atleet in vorm houden

Korte geschiedenis...
Oorspronkelijk werd de Boxer 
vooral gebruikt als jachthond, 
later ook als waakhond en als 
gezelschapshond. De Boxer is 
een kruising van een Duitse 
jachthond en het oude type 
Engelse Bulldog.

Een atletische hond 
met een goed karakter
Met zijn atletische, strakke lijf en krachtige spieren is de Boxer gebouwd voor 
lichaamsbeweging. Hij laat zich niet snel van zijn stuk brengen en is dan ook een 
uitstekende waakhond. Toch kan deze levendige en onverschrokken hond heel 
rustig en volgzaam zijn tegenover zijn baas. Hij moet echter wel zorgvuldig worden 
opgevoed om zijn befaamde enthousiasme in goede banen te leiden.
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De Boxer: Een echte atleet in vorm houden

De Boxer wordt gekenmerkt door een korte, gerimpelde kop en grote, krachtige 
kaken. Zijn korte, glanzende vacht, die reebruin, wit of gestroomd kan zijn, laat zijn 
spieren goed uitkomen.

Belasting van gewrichten
De Boxer staat bekend om zijn enthousiasme. Hij vraagt dan ook veel van zijn 
gewrichten, waardoor het risico van gewrichtsproblemen toeneemt. Daarom heeft 
hij voeding nodig die is afgestemd op zijn intensieve lichaamsbeweging.

Ondersteuning van het hart
De Boxer kan gebaat zijn bij extra ondersteuning van de hartspier. Een 
gezondheidsvoeding die hier rekening mee houdt kan bijdragen aan het behoud 
van een gezond hart.

Een redelijk gevoelig spijsverteringsstelsel
Als de Boxer overstuur, gestresst of oververmoeid is, kan dat tot darmklachten 
leiden. Boxer heeft baat bij een gezonde levensstijl en voeding die is afgestemd op 
zijn speciale behoeften. 

Zeer specifieke kenmerken
De Boxer is kortschedelig gebouwd en heeft een vooruitstekende onderkaak. 
Door de vorm van de kaken en de specifieke plaatsing van zijn tanden heeft hij 
moeite met het oppakken van zijn voeding. De vorm van de kaken zorgen er 
tevens voor dat de Boxer zijn eten vaak doorslikt zonder te kauwen.
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De groeifase is zeer belangrijk voor een pup, omdat dan de basis wordt 
gelegd voor zijn toekomstige gezondheid. In een paar maanden tijd maakt 
een jonge Boxer ingrijpende veranderingen door: overschakelen op vast 
voedsel (spenen), een zeer snelle fysiekeontwikkeling, een nieuwe eigenaar 
in een andere omgeving, enzovoort.

Van spenen tot 5 maanden
Een intensieve en snelle ontwikkeling

De ontwikkeling van het skelet
Het skelet heeft aanzienlijke hoeveelheden eiwitten en mineralen nodig. Het 
calciumgehalte moet in exact de juiste hoeveelheid in de voeding aanwezig zijn, 
niet te veel en niet te weinig. 

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, wat bijdraagt tot behoud van gezonde 
gewrichten. 

Ontwikkeling van het immuunsysteem
In de eerste weken van zijn leven profiteert de pup van de afweerstoffen 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’.

Groei: in 15 maanden volwassen
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Van 5 maanden tot volwassenheid

De basis verder ontwikkelen
Spierontwikkeling
In deze periode neemt het gewicht van de Boxer pup minder snel toe, terwijl zijn 
skelet steeds sterker wordt. Een belangrijk onderdeel in de groeifase is de spier-
opbouw. 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 groei, 
is het van belang uw pup ‘schraal’ 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. 

De groei van de jonge Boxer
• In 15 maanden neemt het gewicht van de jonge Boxer toe tot 70 keer zijn 

geboortegewicht!
• In de eerste 5 maanden groeit hij elke 15 dagen zo’n 2 cm en komt hij elke 

dag 80 tot 150g aan.
• Tijdens de groeifase is het belangrijk de voeding af te stemmen op de 

opbouw van sterke gewrichten.
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Boxer Junior 

Voor Boxer pups tot 15 maanden

Ingrediënten: 
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, maïs, dierlijke vetten, isolaat van 
plantaardige eiwitten*, gedehydreerd varkenseiwit*, hydrolysaat van dierlijke 
eiwitten, bietenpulp, mineralen, visolie, kopraolie, sojaolie, plantaardige vezels, 
psylliumschil en psylliumzaden, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist 
(bron van Manno-Oligo-Sacchariden), 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.

Verkrijgbaar in 3kg en 12kg

W

a r e g r o o tt e
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Boxer Junior 

SPIERONTWIKKELING
Boxer Junior ondersteunt de ontwikkeling van spieren dankzij een aangepast 
eiwitgehalte. Deze formule bevat L-carnitine.    

NATUURLIJKE WEERSTAND
Deze formule helpt de natuurlijke weerstand van de Boxer pup te ondersteunen.

ONDERSTEUNT DE SPIJSVERTERING
Deze samenstelling draagt bij aan een optimale spijsvertering en een gunstige 
darmflora. 

EXCLUSIEVE BROK: SPECIAAL VOOR DE KORTSCHEDELIGE KAAK
De exclusieve vorm van de brok helpt de Boxer pup om de brok makkelijk op te 
pakken en stimuleert het kauwen.
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Boxer Adult 

Verkrijgbaar in 3kg en 12kg

Voor volwassen Boxers vanaf 15 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, dierlijke vetten, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, isolaat van 
plantaardige eiwitten*, gedehydreerd varkenseiwit, hydrolysaat van dierlijke 
eiwitten, mineralen, plantaardige vezels, bietenpulp, sojaolie, visolie, 
gedehydreerde tomaat, kopraolie, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-
Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes 
(Afrikaan) extract (bron van luteïne), extracten uit groene thee en druiven (bron 
van polyfenolen), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine). 

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

Ware g ro ott e
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IDEALE SPIERMASSA
Boxer Adult draagt bij aan het behoud van spiermassa dankzij een optimaal 
eiwitgehalte (26%). Deze formule bevat L-carnitine.    

ONDERSTEUNT DE HARTFUNCTIE
Deze formule bevat specifieke voedingsstoffen die een goede hartfunctie helpen 
ondersteunen. Verrijkt met taurine en EPA & DHA. 

ANTIOXIDANTENCOMPLEX
Deze formule bevat een exclusief complex van antioxidanten om de vrije radicalen 
te helpen neutraliseren. 

EXCLUSIEVE BROK: SPECIAAL VOOR DE KORTSCHEDELIGE KAAK
De exclusieve vorm van de brok helpt de Boxer om de brok makkelijk op te pakken 
en stimuleert het kauwen.
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Brokken met een unieke vorm

Ideale vorm 
Door hun platte en golvende vorm rollen de brokken 
niet door de bak, waardoor ze eenvoudiger op te 
pakken zijn. De brokken zijn zo groot (30 mm) dat de hond 
gestimuleerd wordt erop te kauwen. Zo eet hij langzamer, wat van belang is voor 
zijn spijsvertering.

Een exclusieve samenstelling
Het energiegehalte van de voeding is speciaal afgestemd op de behoeften van deze 
beweeglijke hond.

Hoeveelheid voeding
Kijk naar de conditie van uw hond en pas daar eventueel de dagelijkse hoeveel-
heid op aan. Vergelijk de conditie van uw hond via de Royal Canin bodyscorekaart 
op www.royalcanin.nl/bodyscorekaart.

De Boxer brokken junior en adult zijn gebaseerd op deskundig, wetenschap-
pelijk onderzoek en perfect aangepast aan het gebit en de kaken van de Boxer. 

Junior

Adult
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Voedingsschema

Boxer Junior: 
Tot 15 maanden

Volledige hondenvoeding voor pups van het ras Boxer - tot 15 maanden 
TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 29500 IE, Vitamine D3: 800 IE, E1 
(IJzer): 47 mg, E2 (Jodium): 4,7 mg, E4 (Koper): 6 mg, E5 (Mangaan): 61 mg, E6 (Zink): 183 mg, E8 (Selenium): 0,1 mg, 
L-carnitine: 300 mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30% - Ruw 
vet: 18% - Ruwe as: 7,6% - Ruwe celstof: 1,8%.

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

water15 maanden55 maanden2

32kg 36kg26kg

leeftijd
maanden

2 m
3 m
4 m
6 m
7 m
8 m

10 m
12 m
14 m
16 m

256
316
343
391
405
391
357
322
320

25/8
32/8
35/8
41/8
42/8
41/8
36/8
33/8
33/8

269
340
372
456
475
459
419
378
374

26/8
34/8
37/8
46/8
5 

46/8
43/8
37/8
37/8

27/8
36/8
41/8
52/8
53/8
52/8
47/8
43/8
42/8

279
357
391
498
519
506
472
415
408

(g) (g) (g) cupcup

cup

cup

= 240 ml
(     96 g)

Volwassen gewicht

24H?(g)

BOXER Adult

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de lichaams-
conditie van uw hond en pas de hoeveelheid voeding daarop aan.
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Boxer Adult: 
Vanaf 15 maanden

Volledige voeding voor volwassen en oudere honden van het ras Boxer - vanaf 15 maanden 
TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 27400 IE, Vitamine D3: 700 IE, E1 
(IJzer): 50 mg, E2 (Jodium): 5 mg, E4 (Koper): 7 mg, E5 (Mangaan): 66 mg, E6 (Zink): 197 mg, E8 (Selenium): 0,11 mg, 
L-carnitine: 830 mg, Taurine: 2,3 g - Conserveermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 
26% - Ruw vet: 20% - Ruwe as: 6,3% - Ruwe celstof: 2,5% - Vetzuren EPA en DHA: 3,4 g/kg. 

 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.    

24kg
26kg
28kg
30kg
32kg
34kg
36kg
38kg

+
water

= 240 ml
(   86 g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht

?

256
271
287
302
317
332
347
361

3
31/8
33/8
34/8
35/8
37/8
4

41/8

(g) cup

336
357
378
398
417
437
456
475

37/8
41/8
43/8
45/8
47/8
5

52/8
54/8

(g) cup

390
414
438
461
484
507
529
551

44/8
46/8
51/8
53/8
55/8
57/8
61/8
63/8

(g) cup

Normale
activiteit

Activiteit

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de lichaams-
conditie van uw hond en pas de hoeveelheid voeding daarop aan.
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Gemiddelde analyse
Boxer Junior Boxer Adult

Omega-6 vetzuren (%) 3,13 3,45
Omega-3 vetzuren (%) 0,77 0,81

EPA + DHA (%) 0,4 0,34
Linolzuur (%) 2,94 3,25

Arachidonzuur (%) 0,07 0,07
Overige koolhydraten (%) 33,1 35,7

Zetmeel (%) 27,9 31,7
Voedingsvezels (%) 7 6,5

Mineralen
Calcium (%) 1,2 0,81

Fosfor (%) 1 0,55
Magnesium (%) 0,07 0,06

Kalium (%) 0,8 0,8
Natrium (%) 0,4 0,3
Chloride (%) 0,5 0,65
Zink (mg/kg) 223 230

Mangaan (mg/kg) 73 77
Jodium (mg/kg) 5,3 5,5

Selenium (mg/kg) 0,31 0,27
IJzer (mg/kg) 207 196

Koper (%) 15 15

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 31.000 29.000

Vitamine E (mg/kg) 600 800
Vitamine C (mg/kg) 300 300
Vitamine D3 (IE/kg) 800 700

Vitamine B1 (mg/kg) 27 25,1
Vitamine B2 (mg/kg) 48,6 45,1

Pathotheenzuur (mg/kg) 145,2 134,9
Vitamine B6 (mg/kg) 75,7 70,4

Vitamine B12 (mg/kg) 0,13 0,12
Niacine (mg/kg) 482,8 448,5
Biotine (mg/kg) 3,07 2,86

Foliumzuur (mg/kg) 13,6 12,7
Choline (mg/kg) 2.000 2.000

Overige voedingsstoffen
L-carnitine (mg/kg) 300 830

Luteïne (mg/kg) 5 5
Taurine (mg/kg) 3.000 2.300

Polyfenolen (mg/kg) - 150
L-lysine (%) 1,4 0,99

Arginine (%) 1,7 1,47
DL-methionine (%) 0,81 0,59

Methionine Cysteïne (%) 1,2 0,95
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 1.000 1.100

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 3.958 4.029

NRC 74 (kcal/kg) 4.144 4.268

Eiwit (%)  30

Vet (%)  18

Mineralen (%)  7,6

Ruwe celstof (%)  1,8

Vocht (%)  9,5

Eiwit (%)  26

Vet (%)  20

Mineralen (%)  6,3

Ruwe celstof (%)  2,5

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. 



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.nl20
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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


