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Royal Canin Nederland B.V.
Afdeling Productvoorlichting & Service
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HET HET GEZONDE BELONINGSBROKJE 
VOOR PUPS EN VOLWASSEN HONDENVOOR PUPS EN VOLWASSEN HONDEN

EDUC, HET IDEALE BELONINGSBROKJE
• Laag energiegehalte
• Zeer smakelijk
• Gebruiksvriendelijk

GEMIDDELDE ANALYSE
Eiwitten (%) 20
Vet (%) 1
Vocht (%) 15
Ruwe celstof (%) 1,9
Voedingsvezels (%) 4,7
Mineralen (%) 2,3
Zetmeel (%) 59,8
Calcium (%) 0,03
Fosfor (%) 0,1

VITAMINE COMPLEX

Vitamine E (mg/kg) 500
Vitamin C (mg/kg) 200

VOEDINGSTABEL 
voor pups (vanaf 2 maanden) en volwassen honden

Om overgewicht te voorkomen wordt geadviseerd niet meer te geven dan de maximale dagelijkse aanbevolen hoeveelheid.

Aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid
 Kleine honden tot 10kg

 Middelgrote honden vanaf 10 tot 25kg

 Grote honden vanaf 25 tot 45kg

 Zeer grote honden vanaf 45kg

10 brokjes

20 brokjes

30 brokjes

40 brokjes
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20g kaas

= 33 x

= minder dan 3 kcal/brokje!

1 worstje 20g ham

= 40 x = 54 x

EDUC, 
DE BESTE BELONING VOOR:
• pups (vanaf 2 maanden) en 
volwassen honden

• honden met neiging tot 
overgewicht

EDUC, HET GEZONDE BELONINGSBROKJE
Honden worden tijdens de opvoeding, training en in 
het dagelijkse leven regelmatig beloond. Vaak wordt 
hiervoor een stukje kaas of worst gebruikt, wat niet 
alleen de kans op overgewicht aanzienlijk verhoogd 
maar ook niet erg gebruiksvriendelijk en hygiënisch is.

Educ bevat een zeer laag energiegehalte (minder dan 
3 kcal per brokje) en is daarnaast licht verteerbaar, 
verrijkt met vitaminen en bijzonder smakelijk. Door 
het lage calciumgehalte is Educ veilig voor de 
ontwikkeling van het skelet van de pup. Dit biedt een 
extra voordeel voor de pup, zeker vergeleken met 
het hoge calciumgehalte in kaas. 

Educ is zeer smakelijk en bevat minder dan 
3 kcal per brokje. Een ideaal beloningsbrokje voor 
pups en volwassen honden.

De toevoeging van extra vitamine E en vitamine C 
aan Educ helpt celveroudering tegen te gaan.

Educ is zeer goed verteerbaar door toevoeging 
van speciale eiwitten en vezels die een 
evenwichtige darmflora ondersteunen.

Verpakkingen van 50g
(ruim 60 brokjes per verpakking)

<3kcal/brokje

=

INGREDIËNTEN

Tapioca, tarwegluten*, tarwemeel, plantaardige vezels, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, 
mineralen. 

*L.I.P: eiwitten met een zeer hoge verteerbaarheid
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zezekerker vevergergeleklekenen metmet 
aas. 


