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

Labrador 
Retriever
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De Labrador Retriever:

Korte geschiedenis...
De Labrador Retriever 
komt oorspronkelijk van het 
eiland Newfoundland, waar 
de vissers zijn capacitei-
ten sterk op prijs stelden. 
Dankzij de dichte vacht die 
hem beschermde tegen de 
kou, kon hij de vissen van-
gen die uit de netten ont-
snapten.

Een vriendelijke 
en levenslustige hond
De onvermoeibare Labrador Retriever heeft een tomeloze energie. Hij is gek op 
zwemmen en lange wandelingen met zijn baasjes. Door zijn uithoudingsvermogen, 
zijn uitstekende gezichtsvermogen en intelligentie is hij ook een ideale geleidehond. 
Hij is slim, evenwichtig en altijd enthousiast. Ook is hij volgzaam en kan hij heel 
goed met kinderen omgaan.
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Een bijzondere hond met bijzondere kenmerken 

De Labrador Retriever is goed gebouwd, sportief, dapper en gek op water. Een groot 
deel van zijn lichaamsbouw en eigenschappen is terug te voeren op zijn verleden als 
werkhond. Zowel voor vissers als voor jagers was hij een gewilde werkhond vanwege 
zijn tomeloze inzet en apporteerdrift.

Perfecte isolatie
Dikke, dichte, korte haren met een dichte ondervacht: de vacht van de Labrador 
Retriever is waterdicht en beschermt hem tegen schrammen en kou. De talgklieren 
scheiden grote hoeveelheden talg af, zodat het water van zijn vacht afglijdt, zoals 
bij de veren van een eend.

Beheersing van de eetlust
De Labrador heeft van nature meer vetmassa dan de meeste andere honden. Dit is 
ook niet vreemd, want we weten namelijk dat zijn voorouders zwommen in de koude
Atlantische Oceaan. Om deze kou te trotseren, heeft de Labrador een dikkere laag 
vet. Daarom is een Labrador een gulzige eter met een grote eetlust, waardoor hij 
een grote kans op overgewicht heeft.

Gewrichtsverzorging
De Labrador Retriever is een gedreven sporter en zet zich voor 100% in. Door zijn 
robuuste lichaamsbouw, actieve levenswijze en zijn aanleg voor overgewicht komen 
zijn gewrichten onder zware druk te staan. Dit vormt een risico voor de gezondheid 
van zijn gewrichten.

Bescherming van zintuigen!
De ogen zijn voor deze actieve honden extra belangrijk. De lens en het netvlies 
zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor oxidatieve beschadiging. Hier dient in de 
voeding rekening mee gehouden te worden.
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Groei: in 15 maanden volwassen

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 
Labrador Retriever ingrijpende veranderingen door: overschakelen op een 
vaste voeding (spenen), een zeer snelle fysieke ontwikkeling, een nieuwe 
eigenaar, een nieuw thuis.

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. Bijvoeding is dan ook onverstandig.

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. Overgewicht kan het nog kwetsbare 
skelet immers te zwaar belasten. 

Nog niet volledig ontwikkeld 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. Labrador Retriever 
Junior helpt de natuurlijke weerstand van de pup te ondersteunen.
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De groei van de Labrador Retriever pup
•  In 15 maanden neemt het gewicht van de jonge Labrador Retriever toe tot 

70 keer zijn geboortegewicht!
• De verteerbaarheid van de voeding en het risico van overgewicht hebben 

een grote invloed op de gezondheid van de pup.  

Van 5 maanden tot 15 maanden
De basis verder ontwikkelen

Spierontwikkeling
In deze periode neemt het gewicht van de Labrador Retriever minder snel toe, terwijl 
zijn skelet steeds sterker wordt. Een belangrijk onderdeel in deze groeifase is de spie-
ropbouw. 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. Bijvoeding kan schadelijke gevolgen hebben!

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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Labrador Retriever Junior

Voor Labrador Retriever pups tot 15 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, isolaat van plantaardige eiwitten*, 
maïsgluten, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, 
bietenpulp, visolie, plantaardige vezels, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, 
psylliumschil en psylliumzaden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-
Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), bernagieolie, 
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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Labrador Retriever Junior

ONDERSTEUNT DE GROEI & OPTIMAAL GEWICHT
De Labrador Retriever Junior voeding helpt bij de instandhouding van sterke botten 
van de Labrador Retriever pup en draagt bij aan een gezond gewicht dankzij een 
aangepast energiegehalte, eiwitten, calcium en fosfor.  

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

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

EXCLUSIEVE BROK
De vorm, textuur, samenstelling en het formaat van de brok zijn afgestemd op de 
Labrador Retriever pup.
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Labrador Retriever  Adult

Verkrijgbaar in 3kg en 12kg

Voor de volwassen Labrador Retrievers 
vanaf 15 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, maïs, gedehydreerd runder- en varkenseiwit*, gedehydreerde gevogelte-
eiwitten, maïsgluten, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige 
vezels, mineralen, bietenpulp, gist, visolie, sojaolie, psylliumschil en psylliumzaden, 
Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), 
bernagieolie (0,1%), extracten uit groene thee en druiven (bron van polyfenolen), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van 
chondroïtine). 

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

Ware grootte
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IDEAAL GEWICHT
De Labrador Retriever staat bekend om zijn neiging tot overgewicht. Deze formule 
helpt het ideale gewicht van de Labrador Retriever te behouden dankzij een 
aangepast energiegehalte. 

ONDERSTEUNT DE BOTTEN EN GEWRICHTEN
Deze specifieke formule helpt gezonde botten en gewrichten te ondersteunen en 
helpt het ideale gewicht te behouden. Verrijkt met EPA & DHA. 

ONDERSTEUNT DE HUID EN VACHT
Labrador Retriever Adult helpt de 
barrièrefunctie van de huid te ondersteunen 
(een exclusief complex) en een gezonde 
huid en vacht te behouden (EPA & DHA). 
Verrijkt met bernagieolie.

EXCLUSIEVE BROK
De brok, de textuur en de formule zijn 
aangepast aan de Labrador Retriever. De 
exclusieve vorm helpt de snelheid van de 
voedselinname te verminderen. 
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Labrador Retriever Sterilised

Verkrijgbaar in 3kg en 12kg

Voor volwassen gesteriliseerde/gecastreerde
Labrador Retrievers vanaf 15 maanden 

Ingrediënten: 
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, rijst, maïsgluten, plantaardige vezels, 
hydrolysaat van dierlijke eiwitten, isolaat van plantaardige eiwitten*, dierlijke 
vetten, bietenpulp, gist, mineralen, visolie, sojaolie, psylliumschil en psylliumzaden, 
Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), 
bernagieolie (0,1%), extracten uit groene thee en druiven (bron van polyfenolen), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van 
chondroïtine). 

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

Ware grootte
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HOUDT DE EETLUST ONDER CONTROLE
Labrador Retriever Sterilised helpt aan de specifieke behoeften gesteriliseerde/
gecastreerde volwassen Labrador Retrievers te voldoen, dankzij een verhoogd 
eiwitgehalte (30%) en een verminderde vetinname (11%). Deze formule is verrijkt 
met vezels die het verzadigingsgevoel bevorderen en het ideale gewicht helpen 
behouden. Bevat L-carnitine. 

ONDERSTEUNT DE HUID EN VACHT
Labrador Retriever Sterilised helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen 
(een exclusief complex) en een gezonde huid en vacht te behouden (EPA & DHA). 
Verrijkt met bernagieolie. 

ONDERSTEUNT DE BOTTEN EN GEWRICHTEN
Deze specifieke formule helpt gezonde botten en gewrichten te ondersteunen en 
helpt het ideale gewicht te behouden. Verrijkt met EPA & DHA. 

EXCLUSIEVE BROK
De brok, de textuur en de formule zijn aangepast aan de Labrador Retriever. De 
exclusieve vorm helpt de snelheid van de voedselinname te verminderen. 
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De Labrador Retriever voeding

De brok, speciaal ontwikkeld om het 
ideale lichaamsgewicht te helpen 
behouden. 
Optimaal energiegehalte
De brok bevat 30% eiwit en slechts 13% vet om de spierontwikkeling te bevorderen 
in plaats van overtollig vet op te bouwen.

Unieke vorm en samenstellingn
De brokken zijn zo groot dat de hond gestimuleerd wordt om te kauwen. Zo eet hij 
langzamer en wordt zijn voeding in kleinere hoeveelheden verdeeld. Hierdoor wordt 
zijn spijsvertering optimaler. Door de speciale samenstelling van de brok krijgt hij 
ook eerder een verzadigd gevoel.

Hoeveelheid voeding 
Kijk naar de conditie van uw hond en pas daar eventueel de dagelijkse hoeveelheid 
op aan. Check de conditie van uw hond via de Royal Canin bodyscorekaart op:  
www.royalcanin.nl/bodyscorekaart
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De brok, speciaal ontwikkeld om het 
ideale lichaamsgewicht te helpen 
behouden. 

Houd u aan de aanbevolen hoeveelheid
Overschrijd het aantal calorieën van de maaltijden niet. Zo kan de Labrador 
Retriever op zijn ideale gewicht blijven.

Adult

Junior
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Voedingsschema

Labrador Retriever Junior: 
Tot 15 maanden

Volledige hondenvoeding voor pups van het ras Labrador Retriever - tot 15 maanden. 

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 24300 IE, Vitamine D3: 800 IE, E1 
(IJzer): 40 mg, E2 (Jodium): 2,8 mg, E4 (Koper): 2 mg, E5 (Mangaan): 52 mg, E6 (Zink): 198 mg, E8 (Selenium): 0,1 
mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten. 

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 33% - Ruw vet: 14% - Ruwe as: 7,3% - Ruwe celstof: 1,7% - Per kg: 
Calcium: 9,9 g - Fosfor: 8,3 g. 

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 40kg26kg

leeftijd
maanden

2 m
3 m
4 m
6 m
8 m

10 m
12 m
14 m
16 m

(g) (g) (g) cupcup

cup

cup

= 240 ml
(     91 g)

Volwassen gewicht

24H?(g)

LABRADOR Adult

213
263
285
326
302
289
290
288

23/8
27/8
31/8
35/8
32/8
31/8
31/8
31/8

225
284
310
380
354
339
340
336

24/8
31/8
33/8
41/8
37/8
36/8
36/8
35/8

240
311
342
449
422
415
405
398

25/8
33/8
36/8
47/8
45/8
44/8
44/8
43/8

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



Voor meer informatie: www.royalcanin.nl/labrador 15

LabradorRetriever Adult: 
Vanaf 15 maanden

Volledige voeding voor volwassen en oudere honden van het ras Labrador Retriever - vanaf 15 maanden.

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg):  Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 23800 IE, Vitamine D3: 800 IE, 
E1 (IJzer): 39 mg, E2 (Jodium): 2,7 mg, E4 (Koper): 2 mg, E5 (Mangaan): 51 mg, E6 (Zink): 194 mg, E8 (Selenium): 0,1 
mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30% - Ruw vet: 13% - Ruwe as: 7,1% - Ruwe celstof: 3,7% - Vetzuren 
EPA en DHA: 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.
 

26kg
28kg
30kg
32kg
34kg
36kg
38kg
40kg

+
water

= 240 ml
(   74 g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht

?

301
319
336
352
369
385
401
416

4
42/8
44/8
46/8
5
51/8
53/8
55/8

(g) cup

349
369
389
408
427
445
464
482

46/8
5
52/8
54/8
56/8
6
62/8
64/8

(g) cup

397
419
442
463
485
506
527
548

53/8
55/8
6
62/8
64/8
66/8
71/8
73/8

(g) cup

Normale
activiteit

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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Voedingsschema

Labrador Retriever Sterilised: 
Voor volwassen  
gesteriliseerde/gecastreerde 
Labrador Retrievers
vanaf 15 maanden 

Volledige voeding voor gecastreerde, volwassen en oudere honden van het ras Labrador Retriever - vanaf 15 
maanden.

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmidde len: Vitamine A: 23370 IE, Vitamine D3: 800 IE, E1 
(IJ zer): 38 mg, E2 (Jodium): 2,6 mg, E4 (Koper): 2 mg, E5 (Mangaan): 50 mg, E6 (Zink): 190 mg, E8 (Selenium): 0,1 mg, 
L-carnitine: 200 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.

26kg
28kg
30kg
32kg
34kg
36kg
38kg
40kg

+
water

= 240 ml
(   82 g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht

?

277
293
308
324
339
354
368
383

33/8
35/8
36/8
4

41/8
43/8
44/8
46/8

(g) cup

329
348
366
384
402
420
437
454

4
42/8
44/8
46/8
47/8
51/8
53/8
55/8

(g) cup

381
403
424
445
466
486
506
526

45/8
5

52/8
54/8
56/8
6

62/8
64/8

(g) cup

Normale
activiteit

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
LabradorRetriever 
Junior

Omega-6 vetzuren (%) 2,98
Omega-3 vetzuren (%) 0,73
EPA + DHA (%) 0,4
Linolzuur (%) 2,79
Arachidonzuur (%) 0,08
Overige koolhydraten (%) 34,5
Zetmeel (%) 29,8
Voedingsvezels (%) 6,4

Mineralen
Calcium (%) 0,99
Fosfor (%) 0,83
Magnesium (%) 0,07
Kalium (%) 0,6
Natrium (%) 0,4
Chloride (%) 0,47
Zink (mg/kg) 240
Mangaan (mg/kg) 67
Jodium (mg/kg) 3,4
Selenium (mg/kg) 0,32
IJzer (mg/kg) 219
Koper (%) 10

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 32.000
Vitamine E (mg/kg) 600
Vitamine C (mg/kg) 300
Vitamine D3 (IE/kg) 800
Vitamine B1 (mg/kg) 26,7
Vitamine B2 (mg/kg) 48
Pathotheenzuur (mg/kg) 143,2
Vitamine B6 (mg/kg) 74,7
Vitamine B12 (mg/kg) 0,13
Niacine (mg/kg) 480
Biotine (mg/kg) 3,03
Foliumzuur (mg/kg) 13,4
Choline (mg/kg) 2.000

Overige voedingsstoffen
L-Carnitine (mg/kg) 100
Luteïne (mg/kg) 5
Taurine (mg/kg) 3.000
Polyfenolen (uit groene thee en druiven) (mg/kg) -
Lysine (%) 1,31
Arginine (%) 1,69
Methionine (%) 0,74
Methionine Cysteïne (%) 1,25
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 1.000

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 3.800
NRC 74 (kcal/kg) 3.960

Eiwit (%)  33

Vet (%)  14

Mineralen (%)  7,3

Ruwe celstof (%)  1,7

Vocht (%)  9,5
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Gemiddelde analyse
LabradorRetriever 
Adult

LabradorRetriever 
Sterilised

Omega-6 vetzuren (%) 2,05 2,51
Omega-3 vetzuren (%) 0,7 0,69

EPA + DHA (%) 0,4 0,41
Linolzuur (%) 1,87 2,31

Arachidonzuur (%) 0,04 0,07
Overige koolhydraten (%) 36,7 36,3

Zetmeel (%) 30,5 28,8
Voedingsvezels (%) 9,9 14,1

Mineralen
Calcium (%) 1 1

Fosfor (%) 0,8 0,82
Magnesium (%) 0,07 0,08

Kalium (%) 0,8 0,7
Natrium (%) 0,4 0,4
Chloride (%) 0,48 0,69
Zink (mg/kg) 224 230

Mangaan (mg/kg) 63 63
Jodium (mg/kg) 3,1 3,3

Selenium (mg/kg) 0,16 0,32
IJzer (mg/kg) 196 210

Koper (%) 10 10

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 32.000 33.000

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

Vitamine B1 (mg/kg) 26,1 25,6
Vitamine B2 (mg/kg) 47,1 46,2

Pathotheenzuur (mg/kg) 140,3 137,6
Vitamine B6 (mg/kg) 73,2 71,8

Vitamine B12 (mg/kg) 0,13 0,13
Niacine (mg/kg) 470 500
Biotine (mg/kg) 2,97 2,9

Foliumzuur (mg/kg) 13,2 12,9
Choline (mg/kg) 2.000 2.000

Overige voedingsstoffen
L-Carnitine (mg/kg) 200 200

Luteïne (mg/kg) 5 5
Taurine (mg/kg) 3.400 3.500

Polyfenolen (uit groene thee en druiven) (mg/kg) 150 150
Lysine (%) 1,18 1,19

Arginine (%) 1,77 1,67
Methionine (%) 0,64 0,56

Methionine Cysteïne (%) 0,96 1,01
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) - 1.225

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 3.604 3.325

NRC 74 (kcal/kg) 3.838 3.642

Eiwit (%)  30

Vet (%)  13

Mineralen (%)  7,1

Ruwe celstof (%)  3,7

Vocht (%)  9,5

Eiwit (%)  30

Vet (%)  11

Mineralen (%)  6,6

Ruwe celstof (%)  6,6

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


