
PUPPYVOEDING  
VOOR MIDDELGROTE HONDEN TOT 12 MAANDEN 

MET EEN VOLWASSEN GEWICHT VAN 11 T/M 25KG

U I T Z O N D E R L I J K  I N  E L K  D E T A I L
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Hoeveelheid 
antistoffen 
in het bloed

Antistoffen 
afkomstig 
van de moeder

Minimale
hoeveelheid

aan antistoffen

Antistoffen 
aangemaakt
door de pup

PERIODE MET 
VERMINDERDE WEERSTAND

4de week 12de week

Totaal aan 
antistoffen 

KWETSBARE IMMUNITEITSPERIODE
Tussen de 4e en 12e week 
maakt de pup een cruciale 
periode door wat betreft 
zijn afweer (immuniteit). 
De immuniteit die door de 
moeder via de moedermelk 
(colostrum) is verstrekt, 
neemt langzaam af, terwijl 
de eigen afweer nog niet 
volledig ontwikkeld is. Dit 
is pas na ongeveer 15 weken het geval, als alle vaccinaties zijn 
toegediend. Goede voeding is vanzelfsprekend belangrijk tijdens het 
overbruggen van dit ‘immuniteitsgat’.

INTENSIEVE ONTWIKKELING
In slechts 12 maanden tijd neemt het gewicht van een pup van 
een middelgroot ras toe tot 40 à 50 keer zijn geboorte-
gewicht. Deze snelle groei vereist speciale voeding. Bovendien is de 
energiebehoefte van pups twee keer zo groot als die van een volwassen 
hond. Verder zijn calcium en fosfor in de juiste verhouding nodig voor 
het in stand houden van sterke botten.

• Voor drachtige (vanaf de 42e dag) en zogende teven met 
een volwassen gewicht van 11 tot 25 kilo.

• Voor pups, vanaf het spenen tot ongeveer twee maanden. 
Starterbrokjes kunnen makkelijk met water geweekt 
worden tot een brijachtige massa. 

MEDIUM STARTER

VOEDING VOOR MOEDER EN PUPS, EEN GOED BEGIN!
Vanaf het begin van de dracht totdat alle pups gespeend zijn, neemt de 
voedingsbehoefte van teven aanzienlijk toe. Daarom is het belangrijk 
dat de voeding optimaal afgestemd is op de behoefte van drachtige 
en zogende teven. In de eerste weken na de geboorte worden pups 
elke dag met ongeveer 5 tot 10% zwaarder. Ook maken ze een hele 
omschakeling in hun voedingspatroon door: van vloeibare melk naar 
vast voedsel. Voor deze cruciale fasen is een speciale voeding nodig 
geschikt voor zowel de teef als de pups. 

EEN ONVOLGROEID SPIJSVERTERINGSSTELSEL
Na het spenen is het spijsverteringsstelsel van pups van middelgrote 
rassen nog minder ontwikkeld en nog kwetsbaar ten opzichte van het 
spijsverteringsstelsel van volwassen honden. Hiermee moet tijdens de 
hele groeiperiode rekening worden gehouden. Zeker wanneer de pup te 
maken krijgt met parasieten, stress of voedingsveranderingen.

MEDIUM HONDEN
PUPS TOT 12 MAANDEN
Medium honden zijn middelgrote honden met een volwassen gewicht van 11 t/m 25kg

Deze puppymelk kan vanaf de geboorte tot het spenen 
(± drie weken oud) als aanvulling op of vervanging van de 
moedermelk gegeven worden.

BABYDOG MILK 
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HOEVEEL VOEDING GEEF IK MIJN PUP?
De hoeveelheid voeding die je jouw pup moet geven, hangt af van zijn ver-
wachte volwassen gewicht. Als je dat niet weet, vraag dan aan jouw fokker 
of dierenarts of hij een schatting maakt aan de hand van het gewicht van 
de ouders. Je vindt het gemiddelde volwassen gewicht ook in gespeci-
aliseerde documentatie (zoals de encyclopedieën van Royal Canin of de 
Royal Canin website). Ook de afdeling Kenniscentrum van Royal Canin kan 
je hierbij helpen. In de voedingstabel volg je de lijn met het volwassen ge-
wicht en neem je de hoeveelheid die je onder zijn huidige leeftijd vindt. Je 
vindt de voedingstabel op de verpakking en in deze folder.
Voorbeeld: Pup van 6 maanden, 
 Verwachte volwassen gewicht = 15kg,
 Hoeveelheid voeding na 6 maanden = 285g/dag.
• De aangegeven hoeveelheden in de voedingstabellen zijn richtlijnen en 

kunnen van de werkelijke behoefte van jouw hond afwijken. Kijk vooral 
naar de lichaamsconditie van jouw hond, gebruik hiervoor de bodyscore-
kaart.

OMSCHAKELINGSPERIODE
Jouw hond heeft tijd nodig om zich aan te passen aan een nieuwe voeding. 
Om spijsverterings problemen te voorkomen moet de omschakeling ge-
leidelijk gebeuren. Meng geleidelijk steeds meer nieuwe voeding door de 
oude volgens onderstaand schema:

Dag 1 en 2: 

 75% huidige voeding + 25% nieuwe voeding

Dag 3 en 4: 

 50% huidige voeding + 50% nieuwe voeding

Dag 5 en 6: 

 25% huidige voeding + 75% nieuwe voeding

Dag 7 en volgende:  

 100% nieuwe voeding

1 Zeer mager
• De ribben, de ruggenwervels en de bekken-

beenderen zijn zeer goed zichtbaar. 
• Er is sprake van duidelijk verlies van 
 spiermassa.
• Op de borstkas is geen vetlaag te voelen.

2 Ondergewicht
• De ribben, de ruggenwervels en de bekken-

beenderen zijn zichtbaar.
• De taille is duidelijk zichtbaar.
• Op de borstkas is geen vetlaag te voelen.

3 Ideaal gewicht
• De ribben, de ruggenwervels en de bekken-

beenderen zijn niet zichtbaar, maar wel goed 
te voelen.

• De taille is duidelijk zichtbaar.
• Op de borstkas is een dunne vetlaag te voelen.

4 Overgewicht
• De ribben, de ruggenwervels en de bekken-

beenderen zijn moeilijk te voelen.
• De taille is niet zichtbaar.
• Bij de ruggengraat en aan de staartbasis is 

een vetlaag zichtbaar.

5 Zwaarlijvigheid
• Bij de borstkas, de ruggengraat en aan de 

staartbasis is een vetlaag duidelijk zichtbaar.
• De taille is niet zichtbaar.
• Er is een toename van de buikomvang zicht-

baar.

Bodyscorekaart
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WARE GROOTTE

Verkrijgbaar 
in 4kg 
en 12kg

STARTER 
MOTHER & BABYDOG
Voor drachtige of lacterende teven van middelgrote honden
Voor pups tot 2 maanden oud van middelgrote honden

START COMPLEX
Natuurlijke afweer - Gezonde spijsvertering

Het resultaat van de voortdurende ontwikkelingen bij Royal Canin 
is START COMPLEX. Deze exclusieve combinatie van voedings-
stoffen, die in de moedermelk aanwezig zijn en met specifieke 
voedingsstoffen versterkt zijn, levert een actieve bijdrage aan een 
gezonde spijsvertering en de natuurlijke weerstand van puppy’s.

E

Verkrijgbaar 
in blik van 195g

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.

Let op: Een voedingstabel is een richtlijn. Stem de dagelijkse hoeveelheid voeding af 
op de conditie van jouw hond. Voor het bepalen van de conditie van jouw hond kun je de 
bodyscorekaart gebruiken. 

Starter Mousse Mother & Babydog: Volledige hondenvoeding voor teven (tijdens 
dracht en lactatie) en hun pups (vanaf het spenen tot 2 maanden) 
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, 
oliën en vetten, melk en -bijproducten, mineralen, gist. TOEVOEGINGSMIDDELEN 
(per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine D3: 120 IE, E1 (IJzer): 4 mg, 
E2 (Jodium): 0,17 mg, E4 (Koper): 1,4 mg, E5 (Mangaan): 1,3 mg, E6 (Zink): 13 mg. 
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 10% - Ruw vet: 6% - Ruwe as: 1,5% - Ruwe 
celstof: 1% - Vochtgehalte: 79%.

Starter Mother & Babydog: Volledige hondenvoeding voor teven van middelgrote 
rassen (gewicht van 11 tot 25kg) en hun pups - teven tijdens de laatste weken van de 
dracht en tijdens lactatie, pups vanaf het spenen tot 2 maanden
SAMENSTELLING: gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, dierlijke vetten, isolaat van 
plantaardige eiwitten*, maïs, bietenpulp, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, 
visolie, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-
Oligo-Sacchariden), vetzuurzouten, extracten uit gist (bron van bèta-glucanen), Tagetes 
(Afrikaan) extract (bron van luteïne). TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele 
toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 19.000IE, Vitamine D3: 1.200IE, E1 (IJzer): 40mg, E2 
(Jodium): 4mg, E4 (Koper): 12mg, E5 (Mangaan): 52mg, E6 (Zink): 133mg, E8 (Selenium): 
0,07mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oor-
sprong: 10g - Conserveermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE BESTANDDELEN: 
Ruw eiwit: 30% - Ruw vet: 22% - Ruwe as: 8% - Ruwe celstof: 1,3%.

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

Leeftijd in weken Aantal weken drachtig
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DRACHT-/LACTATIE-ONDERSTEUNING
Het voedingsprofiel is aangepast aan de verhoogde energiebehoefte van de 
teef aan het einde van de draagtijd en tijdens de lactatie.

NEEMT MAKKELIJK WATER OP
Makkelijk met water tot een brijachtige massa te weken die zeer smakelijk 
voor de teef en de zogende pups is en de overgang van moedermelk naar 
vast voedsel vergemakkelijkt.

AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEID
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* L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun hoge verteerbaarheid.

WARE GROOTTE

Verkrijgbaar in 
4kg, 10kg en 15kg

MEDIUM 
PUPPY
Ondersteunt de groei van pups tot 12 maanden 
van middelgrote honden

ONDERSTEUNT DE NATUURLIJKE AFWEER

De groei is een essentiële fase in het leven van je hond. Het is een 
tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoe-
tingen. Tijdens deze belangrijke periode ontwikkelt het immuun-
systeem van je pup zich geleidelijk. Dankzij een gepatenteerd* 
complex van antioxidanten (waaronder vitamine E) helpt MEDIUM 
PUPPY de natuurlijke afweer van je pup te ondersteunen.

*Frankrijk, patent nr. EP1146870.

GEZONDE SPIJSVERTERING
De combinatie van zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.*) en prebiotica (FOS) 
ondersteunt een optimale spijsvertering en een evenwichtige darmflora. Dit 
draagt bij aan het behoud van een goede kwaliteit van de ontlasting.

KORTE GROEI - HOGE ENERGIEBEHOEFTE
Voldoet aan de hoge energiebehoefte van een pup van een middelgroot ras, 
die een korte groeiperiode heeft.

AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEID

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.
Let op: Een voedingstabel is een richtlijn. Stem de dagelijkse hoeveelheid voeding af 
op de conditie van jouw hond. Voor het bepalen van de conditie van jouw hond kun je de 
bodyscorekaart gebruiken.

Volledige hondenvoeding voor pups van middelgrote rassen (volwassen gewicht van 
11 tot 25kg) - tot 12 maanden 
BEEF SAMENSTELLING: gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, gedehy-
dreerd runder- en varkenseiwit*, maïs, tarwemeel, bietenpulp, rijst, maïsmeel, tarwe, 
hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïsgluten, isolaat van plantaardige eiwitten*, 
mineralen, visolie, gist, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden (0,34%), hydrolysaat van 
gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), extracten uit gist (bron van bèta-glucanen), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne). TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): 
Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 16.000IE, Vitamine D3: 1.000IE, Vitamine 
E: 530mg, E1 (IJzer): 45mg, E2 (Jodium): 4,5mg, E4 (Koper): 14mg, E5 (Mangaan): 
59mg, E6 (Zink): 129mg, E8 (Selenium): 0,08mg - Technologische toevoegingsmid-
delen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Sensoriële toevoegingsmid-
delen: Yucca-extract: 125mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE 
BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 32% - Ruw vet: 20% - Ruwe as: 7,7% - Ruwe celstof: 1,8%.
PORK SAMENSTELLING: gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, dierlijke vetten, 
bietenpulp, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïsgluten, gedehydreerd varkenseiwit*, 
rijst, tarwemeel, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, tarwe, maïsmeel, mineralen, visolie, 
sojaolie, gist en delen daarvan, Fructo-Oligo-Sacchariden (0,34%), hydrolysaat van 
gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), extracten uit gist (bron van bèta-glucanen), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne). TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): 
Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 16.000IE, Vitamine D3: 1.000IE, Vitamine 
E: 520mg, E1 (IJzer): 45mg, E2 (Jodium): 4,5mg, E4 (Koper): 14mg, E5 (Mangaan): 
59mg, E6 (Zink): 123mg, E8 (Selenium): 0,08mg - Technologische toevoegingsmid-
delen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Sensoriële toevoegingsmid-
delen: Yucca-extract: 125mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE 
BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 32% - Ruw vet: 20% - Ruwe as: 8% - Ruwe celstof: 1,7%.

Leeftijd in maanden

eiwitten geselecteerd vanwege hun hoge verteerbaarheid.Water
maandenmaanden

Vo
lw

as
se

n 
ge

w
ic

ht



Voor meer informatie over pups: www.royalcanin.nl/pupinfo10 11

Groeistadium tot 12 maanden

Volwassen stadium vanaf 12  maanden

Rasspecifieke voeding tot 12 maanden

Voor volwassen Medium 
honden vanaf 12 mnd. 

met behoefte aan 
lichtverteerbare voeding

Voor volwassen Medium 
honden vanaf 12 mnd.

ter ondersteuning van de 
huid & vacht

Voor volwassen gesterili-
seerde/gecastreerde 

Medium honden vanaf 
12 mnd.

Beagle
Adult

Cocker Spaniel
Adult 

Engelse Bulldog
Adult

Franse Bulldog
Adult

Voor volwassen Medium honden 
vanaf 12 mnd. tot 7 jaar

Voor oudere Medium honden 
vanaf 7 jaar

Voor oudere Medium honden 
vanaf 10 jaar

Helpt volwassen Medium 
honden vanaf 12 mnd. hun 

ideale gewicht te behouden

Cocker SpanielBeagle Engelse Bulldog Franse Bulldog

Rasspecifieke voeding Rasspecifieke voeding tot 12 maandentot 12 maanden

Volwassen stadium vanaf 12

Voor volwassen Medium honden 

vanaf 12  maanden

Voor oudere Medium honden Voor oudere Medium honden Helpt volwassen Medium Voor volwassen Medium Voor volwassen Medium Voor volwassen gesterili-
Beloningsbrokje voor 

pups vanaf 2 maanden en 
volwassen honden

Educ

Dalmatiër Adult 

Rasspecifieke voeding vanaf 12 maanden

Overzicht Medium producten

Babydog milk Dracht/lactatie ondersteuning 
en ideale overgang van (moeder) 

melk naar vaste voeding

Voor drachtige/lacterende 
Medium teven 

en pups tot 2 mnd.

Voor Medium pups tot 12 mnd. Engelse Bulldog
Pup

Franse Bulldog
Pup

Dalmatiër
Pup

voor honden met een volwassen gewicht van 11kg t/m 25kg



Gezondheid verzekerd, alleen met ROYAL CANIN®

De grootste huisdierverzekeraar van 
Nederland, Reaal Dier & Zorg, vindt 
dat pups met ROYAL CANIN® gezonde 
voeding verzekerd zijn van de beste 
start en een gezond leven. Geef jouw 
pup ROYAL CANIN® en ontvang 25% 
retour op de 1e jaarpremie van jouw 
nieuwe huisdierverzekering. Als je jouw volwassen hond ROYAL 
CANIN® geeft, ontvang je éénmalig €25,- retour. Voor meer 
informatie: www.gezondheidverzekerd.nl

Met Royal  Canin

bij Reaal Dier&Zorg

Royal Canin Nederland B.V.
Vragen over voeding? 

Het Royal Canin Kenniscentrum
www.royalcanin.nl • kenniscentrum.nld@royalcanin.com

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

 royalcanin.nl •  royalcaninnl
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