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Gezondheidsvoeding 
van de dierenarts 

voor jouw pup



2

Inleiding

  

 

Proteq Dier & Zorg, vindt dat pups met  
Royal Canin gezondheidsvoeding verzekerd 
zijn van de beste start en een gezond leven. 
Geef jouw pup Royal Canin en ontvang 25% 
retour op de 1ste jaarspremie van jouw 
nieuwe huisdierverzekering. Voor meer in-
formatie: www.gezondheidverzekerd.nl.

Met Royal  Canin

bij Proteq Dier&Zorg

Royal Canin streeft er naar om jouw hond te helpen een langer 
en gezonder leven te leiden. Het Veterinary Care Nutrition assor-
timent van jouw dierenarts kan hieraan een belangrijke bijdrage 
leveren.

De hond is een van de meest gedifferentieerde diersoorten ter 
wereld. Neem als voorbeeld het verschil tussen een Chihuahua 
van 1kg en een Duitse Dog van 80kg. Door het enorme verschil 
in lichaamsgewicht en daarmee ook de lichaamsbouw en het li-
chaamstype lopen de voedingsbehoeften sterk uiteen. 
Goede voeding houdt rekening met deze verschillen door een on-
derscheid te maken in de leeftijd en lichaamsgrootte van de hond. 

Het unieke Veterinary Care Nutrition voedingsconcept van Royal 
Canin biedt jouw hond nog meer. Deze voedingen zijn niet alleen 
afgestemd op leeftijd en lichaamsgrootte, maar houden ook re-
kening met de specifieke gevoeligheden van elk dier. Zo hebben 
bijvoorbeeld gecastreerde dieren meer kans op overgewicht, ter-
wijl kleine honden sneller problemen krijgen met hun gebit. De Ve-
terinary Care Nutrition producten zijn speciaal samengesteld met 
deze specifieke gevoeligheden als uitgangspunt.

Door al op jonge leeftijd met deze speciale voedingen te beginnen, 
kunt je jouw pup helpen om gedurende zijn hele leven in een opti-
male conditie te blijven. Jouw dierenarts kan je vertellen welk pro-
duct het beste aansluit bij de specifieke behoeften van jouw hond. 
De Royal Canin Veterinary Care Nutrition voedingen zijn uitsluitend 
verkrijgbaar bij jouw dierenarts.
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Algemene gevoeligheden

Algemene gevoeligheden van de pup
De groei van pups van kleine, middelgrote, grote en zeer grote 
rassen is zeer verschillend. Zo is een Dashond (Teckel) in 8 tot 10 
maanden volwassen, terwijl dit bij een Sint Bernard tot 24 maanden 
duurt. Bij de grote en zeer grote rassen komen door deze langere 
groeiperiode vaker groeistoornissen voor dan bij de kleine en mid-
delgrote rassen. 

Ondanks het verschil in grootte heeft iedere pup een:
• intensieve groeiperiode; 
• gevoelige spijsvertering;
• gevoelige periode waarin de immuniteit onder druk staat.

Intensieve groeiperiode
De gewichtstoename per dag verloopt niet gelijkmatig gedurende 
de groeiperiode van de pup. De periode waarin de pup zeer snel 
groeit (de groeipiek) is weer afhankelijk van de grootte van de hond. 
In deze periode hebben pups daarom een zeer hoogwaardige uit-
gebalanceerde voeding nodig. Een ongebalanceerde voeding kan 
met name voor grote en zeer grote rassen tijdens de groei ernstige 
gevolgen hebben. Het is echter ook belangrijk dat de pup niet te 
snel groeit. Een te hoge groeisnelheid verhoogt het risico van bot- 
of gewrichtsproblemen. Daarom is het vooral voor pups van grote 
rassen belangrijk om schraal op te groeien. 
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Algemene gevoeligheden

Giant honden (>45kg)

Maxi honden (25-45kg)

Medium honden (10-25kg)

X-Small en Mini honden (<10kg)

Een gezonde groei van de pup is daarnaast ook afhankelijk van 
de juiste gehaltes aan belangrijke vitaminen en mineralen zo-
als Calcium (Ca) en Fosfor (P). Zij vervullen een belangrijke rol 
bij de opbouw van het skelet. Zowel een overmatige als een te 
lage opname aan calcium door de pup verstoort de ontwikke-
ling van het botweefsel en bevordert het ontstaan van skeletmis-
vormingen. De Royal Canin Veterinary Care  
Nutrition Junior voedingen bevatten de 
hoeveelheden energie en calcium die 
overeenkomen met de specifieke be-
hoeften van iedere pup.
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Algemene gevoeligheden
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Verschillen in verteerbaarheid naar leeftijd en ras (Weber 2003)

Een onvolgroeid spijsverteringskanaal
Na het spenen is het maag-darmkanaal van de pup nog niet vol-
ledig ontwikkeld. Een pup heeft daarom een lagere verteringstole-
rantie dan een volwassen hond. Bij pups van grote rassen is dit nog 
meer uitgesproken. Een van de redenen hiervoor is dat het maag-
darmkanaal van grote honden in verhouding tot het lichaamsge-
wicht kleiner is (3,3 % van het lichaamsgewicht) dan bij kleine hon-
den (7% van het lichaamsgewicht). Doordat de voeding korter in 
het maag-darmkanaal is, heeft de pup eerder last van een zachte 
ontlasting en diarree. 

De Junior voedingen van Veterinary Care Nutrition bevatten spe-
ciale licht verteerbare grondstoffen om het maag-darmkanaal te 
ondersteunen en zo te helpen het slijmvlies van het maag-darmka-
naal gezond te houden. Daarnaast dragen speciale voedingsvezels 
(FOS, MOS en psyllium) bij aan een optimale spijsvertering.
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Algemene gevoeligheden

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 

Hoeveelheid 
antistoffen 
in het bloed

Een kwetsbare periode
Tussen de leeftijd van 4 en 12 weken is de pup bijzonder kwetsbaar. 
Rond die tijd neemt de immuniteit die hij van zijn moeder via de eer-
ste moedermelk heeft gekregen af, terwijl het afweersysteem van de 
pup zelf nog niet optimaal functioneert. 

De Veterinary Care Nutrition Junior voedingen zijn verrijkt met 
een specifieke cocktail van antioxidanten, die helpt bij de onder-
steuning van de natuurlijke weerstand. De Junior voedingen bevat-
ten daarnaast ook speciale vezels, die bijdragen aan een optimale 
spijsvertering.
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Gezondheidsvoeding van jouw dierenarts

Verschillende pups, verschillende behoeften
Iedere pup heeft een intensieve groeiperiode, een gevoelig spijsver-
teringskanaal en een kwetsbare periode. Er is echter een duidelijk 
verschil in de gevoeligheid bij grote en kleine honden. Om pups van 
alle rassen tijdens de groei optimaal te ondersteunen heeft Royal 
Canin speciale voedingen ontwikkeld die volledig tegemoet komen 
aan de voedingsbehoeften van iedere pup. 

kleine rassen
<10kg

middelgrote rassen
10-25kg

grote rassen
>25kg

zeer grote rassen
>45kg



Kleine hond <10kg
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Een pup van een klein ras heeft een korte groeiperiode en be-
reikt rond de leeftijd van 10 maanden zijn volwassen gewicht. Om 
hem te helpen zo goed mogelijk uit te groeien tot een gezonde 
volwassen hond moet rekening worden gehouden met alle typi-
sche kenmerken van deze veeleisende periode.

Een verleden als jachthond
Ooit werden veel van deze kleine honden geprezen om hun jachtei-
genschappen, tegenwoordig zijn ze zeer geliefd als huisdier. Ze 
kunnen zich goed aanpassen aan een leven als huishond, zelfs in 
de stad, maar wel onder de voorwaarde dat ze regelmatig worden 
uitgelaten en voldoende kunnen rennen en spelen.

Opmerkelijk sterk
Door het kleine postuur en de elegante 

bouw zien honden van de kleine rassen 
er kwetsbaar uit, maar eigenlijk zijn het 
hele sterke, taaie honden. Hun levens-
verwachting vormt hiervoor een goed 
bewijs; ze worden vaak ouder dan 15 
jaar.



Kleine hond <10kg

Zonder natriumpolyfosfaat Met natriumpolyfosfaat

Gebonden 
calcium

Vrij  
calcium
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Bevorderen van de gezondheid
van het gebit

Honden van kleine rassen hebben vaker last van gebitsproblemen 
dan grote honden. Meestal gaat het hierbij om aandoeningen van het 
tandvlees en de gebitsondersteunende weefsels. De belangrijk¬ste 
oorzaak van gebitsproblemen is de vorming van tandplaque en 
tandsteen. De grootte, vorm en structuur van de Small Dog Junior 
brokjes zijn aangepast aan het gebit en de kaken van kleine honden, 
zodat de pup de brokjes makkelijker op kan pakken en eten. Het 
schurende en zo reinigende effect van de brokjes wordt versterkt 
door de aan-
wezigheid van 
natr iumpoly-
fosfaat, wat 
het calcium in 
de mond bindt. 
Voor de vor-
ming van tand-
steen is onder andere calcium nodig.  

Versterking van de huidbarrière

De huid en vacht van een hond zijn een kwetsbaar geheel. Vooral 
kleine honden hebben relatief vaak last van huidproblemen. De 
barrièrefunctie van de huid speelt hierbij een belangrijke rol en 
beschermt de huid tegen uitdroging. Small Dog Junior  bevat spe-
ciale ingrediënten die belangrijk zijn voor de huid van kleine pups.



Small Dog Junior - van 2 tot 10 maanden
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Verkrijgbaar in verpakkingen
 van 2kg en 4kg

Ingrediënten droogvoeding: 

Maïs, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, rijst, 
gedehydreerd varkenseiwit, tarwemeel, hydrolysaat van dierlijke 
eiwitten, bietenpulp, mineralen, tarwegluten*, sojaolie, visolie, 
Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-
Oligo-Sacchariden), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

Brokje op 
ware grootte

DIGEST&OSTEO 30 

JUNIOR
DIGEST&DENTAL 29 

SMALL DOG under 10 kg



Small Dog Junior - van 2 tot 10 maanden

PUPS

leef-
tijd 

pup in 
mnd

volw.gew. 
1kg

volw.gew. 
2kg

volw.gew. 
3kg

volw.gew. 
4kg

volw.gew. 
5kg

volw.gew. 
6kg

volw.gew. 
7kg

volw.gew. 
8kg

volw.gew. 
10kg

g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker

2 28 2/8 48 4/8 62 5/8 76 6/8 91 7/8 101 1 110 11/8 121 12/8 143 14/8

3 31 3/8 53 4/8 70 6/8 86 7/8 103 1 116 11/8 129 13/8 142 14/8 168 16/8

4 32 3/8 54 4/8 73 6/8 90 7/8 107 11/8 122 12/8 137 13/8 151 14/8 178 16/8

5 32 3/8 54 4/8 73 6/8 91 7/8 108 11/8 123 12/8 139 13/8 153 14/8 181 17/8

6 28 2/8 47 4/8 67 5/8 82 7/8 98 1 122 12/8 138 13/8 152 14/8 180 17/8

7 23 2/8 39 3/8 60 5/8 74 6/8 88 7/8 110 11/8 124 12/8 137 13/8 163 15/8

8 23 2/8 39 3/8 53 4/8 65 5/8 77 6/8 99 1 111 11/8 123 12/8 146 14/8

9 23 2/8 38 3/8 52 4/8 65 5/8 77 6/8 88 7/8 99 1 109 11/8 130 13/8

10 23 2/8 38 3/8 52 4/8 64 5/8 76 6/8 87 7/8 98 1 108 11/8 129 13/8
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Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:

Belangrijkste eigenschappen 
Ter ondersteuning van de spijsvertering 
Een combinatie van goed verteerbare eiwitten, speci-
ale voedingsvezels (o.a. FOS en MOS), rijst en visolie 
draagt bij aan een optimale spijsvertering.

Beperkt de vorming van tandsteen 
De voeding heeft een schurend en daardoor reinigende 
werking op het gebit. Daarnaast bevat het natriumpo-
lyfosfaat, dat het calcium in het speeksel bindt. Voor de 
vorming van tandsteen is onder andere calcium nodig. 

Versterking van de huidbarrière 
Een gepatenteerde combinatie van vitaminen, amino-
zuren en zink levert een bijdrage in het gezond houden 
van de huid.

Ondersteuning van de natuurlijke weerstand
Een gepatenteerd samenwerkend complex van antioxi-
danten (vit. E, vit. C, luteïne, taurine) en Manno-Oligo-
Sacchariden ondersteunen de natuurlijke weerstand.



Middelgrote hond 10-25kg
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Een pup van een middelgroot ras vermeerdert zijn geboortege-
wicht tot wel veertig à vijftig maal en bereikt rond de leeftijd van 
12 maanden zijn volwassen gewicht. Om hem te helpen zo goed 
mogelijk uit te groeien tot een gezonde volwassen hond moet re-
kening worden gehouden met alle typische kenmerken van deze 
veeleisende periode.

Honden die bruisen van levenslust
Eeuwenlang zijn de middelgrote honden geselecteerd op hun wils-
kracht en fysieke capaciteiten om buiten te werken. Door hun li-
chaamsbouw en vaardigheden zijn deze honden bijzonder snel en 
in staat in een korte tijd veel werk te verrichten. Met hun moedige, 
ondernemende karakter en sterk ontwikkeld reukvermogen zijn 
het populaire werkhonden.

Veel beweging houdt ze gezond
Middelgrote honden kunnen zich gemak-
kelijk aanpassen aan uiteenlopende 
levensomstandigheden, van de boer-
derij tot in huis of op een flat. Maar 
om ze gezond en fit te houden 
is het absoluut noodzakelijk 
dat ze voldoende beweging 
krijgen, zodat ze hun energie 
kwijt kunnen.



Middelgrote hond 10-25kg
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Natuurlijke bescherming 
door huid en vacht

De vacht weerspiegelt de gezondheid van de hond en de huid vormt 
de eerste verdedigingslinie tegen verschillende stress-factoren 
uit de omgeving. Een middelgrote hond heeft vaker last van een 
slechte huid- en vachtconditie. De speciale ingrediënten in de  
Junior voeding dragen bij tot een normale huid en vacht. 

Bevorderen van de eetlust 
van kieskeurige eters

Honden van middelgrote rassen zijn vaak kieskeurige eters. Een 
zeer smakelijke voeding stimuleert de eetlust van deze honden. 
Door geselecteerde hoogwaardige ingrediënten toe te voegen aan 
de Junior voeding en de brok aan te passen op formaat, vorm en 
textuur wordt de smakelijkheid van de voeding verhoogd. Daar-
naast zorgt een speciale verpakkingsmethode ervoor dat de smaak 
behouden blijft.



Medium Dog Junior - van 2 tot 12 maanden
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Ingrediënten droogvoeding: 

Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, dierlijke vetten, gedehy-
dreerd varkenseiwit, rijst, tarwemeel, hydrolysaat van dierlijke eiwit-
ten, bietenpulp, mineralen, plantaardige vezels, tarwegluten*, soja-
olie, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van 
Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract 
(bron van luteïne).
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

Verkrijgbaar in verpakkingen
 van 4kg en 10kg

JUNIOR
DIGEST&SKIN 29 Brokje op 

ware grootte



PUPS

leef-
tijd 

pup in 
mnd

volw.gew. 
12kg

volw.gew. 
14kg

volw.gew. 
15kg

volw.gew. 
16kg

volw.gew. 
18kg

volw.gew. 
20kg

volw.gew. 
22kg

volw.gew. 
24kg

volw.gew. 
25kg

g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker

2 165 15/8 185 16/8 194 17/8 202 17/8 218 21/8 234 22/8 247 23/8 245 23/8 243 22/8

3 194 17/8 217 2 229 21/8 240 22/8 261 24/8 282 25/8 299 27/8 300 27/8 298 27/8

4 208 2 233 22/8 246 23/8 257 24/8 280 25/8 303 27/8 323 3 325 31/8 324 31/8

6 211 2 237 22/8 250 23/8 263 24/8 287 26/8 311 3 334 31/8 357 33/8 368 34/8

8 171 15/8 205 2 216 2 227 21/8 248 23/8 270 24/8 300 27/8 321 3 332 31/8

9 153 14/8 187 16/8 198 17/8 208 2 227 21/8 246 23/8 270 24/8 288 26/8 298 27/8

10 151 13/8 170 15/8 180 16/8 189 16/8 206 2 224 21/8 241 22/8 257 23/8 266 24/8

12 177 15/8 186 16/8 203 17/8 220 21/8 237 22/8 254 23/8 262 24/8

Medium Dog Junior - van 2 tot 12 maanden
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Belangrijkste eigenschappen 

Ter ondersteuning van de spijsvertering 
Een combinatie van goed verteerbare eiwitten, speci-
ale voedingsvezels (o.a. FOS en MOS), rijst en visolie 
draagt bij aan een optimale spijsvertering.

Gezonde huid en glanzende vacht
Specifieke ingrediënten ondersteunen de huid en zor-
gen voor een glanzende vacht. 

Optimale smakelijkheid
Geselecteerde hoogwaardige ingrediënten, een brok 
met aangepast formaat, speciale vorm en textuur en 
de speciale verpakkingsmethode garanderen een op-
timale smakelijkheid.

Ondersteuning van de natuurlijke weerstand
Een gepatenteerd samenwerkend complex van antioxi-
danten (vit. E, vit. C, luteïne, taurine) en Manno-Oligo-
Sacchariden ondersteunen de natuurlijke weerstand.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:



Grote hond 26-45kg
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Een pup van een groot ras heeft een eerste snelle en een tweede 
lange groeiperiode. Rond de leeftijd van 15 maanden bereikt 
hij zijn volwassen gewicht. Om hem te helpen zo goed mogelijk 
uit te groeien tot een gezonde volwassen hond, moet rekening 
worden gehouden met alle typische kenmerken van deze veel-
eisende periode.

Niet te evenaren als werkhond en kameraad
Grote honden hebben zich altijd al onderscheiden door hun dienst-
baarheid richting de mens. Ze zijn sterk, hebben een groot uithou-
dingsvermogen en een uitzonderlijk reukvermogen. Daarnaast zijn 
ze gehoorzaam, leergierig en heel trouw, waardoor ze in talrijke 
situaties onmisbaar gezelschap zijn voor hun eigenaar. Wat be-
treft hun uiterlijk vallen ze op door hun harmonieuze bouw en fiere  
houding.

Een buitengewoon doorzettingsvermogen
Lange wandelingen, werken onder extreme 
omstandigheden, waken… Honden van 
de grote rassen kunnen functioneren 
onder de zwaarste omstandigheden. 
Dit soort situaties veroorzaakt echter 
veel stress, waardoor er bijzonder 
veel gevraagd wordt van het natuur-
lijke afweersysteem van de hond. Om 
de hond zo lang mogelijk fit en gezond 
te houden, moet hiermee goed rekening 
worden gehouden.



Grote hond 26-45kg

BONE AND
JOINT SUPPORT
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Behoud van gezonde gewrichten 

Door de afmetingen en bouw van de grote hond worden de gewrich-
ten relatief zwaar belast. Pups van de grote rassen zijn daardoor met 
name tijdens de groei gevoelig voor het optreden van gewrichtsaan-
doeningen. Large Dog Junior is verrijkt met chondroïtine en glu-
cosamine en draagt bij tot behoud van gezonde gewrichten.

Optimale kleurintensiteit van de vacht 

De donkere vacht van grote rassen is gevoelig voor roodverkleu-
ring. L-tyrosine zorgt voor een optimale pigmentatie van de vacht. 
Large Dog Junior is verrijkt met dit aminozuur waardoor de kleur 
van de vacht optimaal tot uiting komt en de originele kleur behou-
den blijft. 



Large Dog Junior - van 2 tot 15 maanden
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Ingrediënten droogvoeding: 

Maïs, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, gedehydreerd varkenseiwit, 
rijst, tarwemeel, tarwegluten*, dierlijke vetten, hydrolysaat van dier-
lijke eiwitten, bietenpulp, mineralen, sojaolie, visolie, plantaardige 
vezels, Fructo-Oligo-Sacchariden, psylliumschillen en -zaden, hy-
drolysaat 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 verpakkingen
 van 4kg en 14kg

JUNIOR
DIGEST&OSTEO 30

LARGE DOG over 25 kg

Brokje op 
ware grootte



Large Dog Junior - van 2 tot 15 maanden

BONE AND
JOINT SUPPORT

PUPS

leeftijd pup 
in mnd

volw.gew. 25kg volw.gew. 30kg volw.gew. 35kg volw.gew. 40kg volw.gew. 44kg

g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker

2 261 25/8 236 23/8 250 24/8 276 26/8 304 31/8

3 319 32/8 294 3 330 33/8 365 36/8 400 41/8

4 347 34/8 335 33/8 376 37/8 413 42/8 444 44/8

5 371 36/8 397 4 445 44/8 492 5 528 53/8

8 356 35/8 421 42/8 472 46/8 526 53/8 598 61/8

10 285 27/8 357 35/8 403 41/8 459 45/8 522 52/8

12 283 27/8 322 32/8 364 36/8 404 41/8 435 43/8

14 279 27/8 319 32/8 359 35/8 396 4 427 43/8
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Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:

Belangrijkste eigenschappen 

Ter ondersteuning van de spijsvertering 
Een combinatie van goed verteerbare eiwitten, speci-
ale voedingsvezels (o.a. FOS en MOS), rijst en visolie 
draagt bij aan een optimale spijsvertering.

Ondersteuning van de gewrichten 
Glucosamine, chondroïtinesulfaat en EPA en DHA 
(Omega-3 vetzuren) dragen bij tot behoud van gezonde 
gewrichten.
 
Optimale kleurintensiteit van de vacht
Een verhoogd gehalte aan speciale aminozuren en ko-
per zorgen voor een optimale kleurintensiteit van de 
vacht. 

Ondersteuning van de natuurlijke weerstand
Een gepatenteerd samenwerkend complex van antioxi-
danten (vit. E, vit. C, luteïne, taurine) en Manno-Oligo-
Sacchariden ondersteunen de natuurlijke weerstand.



Zeer grote hond >45kg
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Een pup van een zeer groot ras bereikt rond de leeftijd van 18 tot 
24 maanden zijn volwassen gewicht. Om hem te helpen zo goed 
mogelijk uit te groeien tot een gezonde volwassen hond, moet 
rekening worden gehouden met alle typische kenmerken van 
deze veeleisende periode.

Bijzonder populaire hond
Door hun indrukwekkende afmetingen en bouw worden honden 
van zeer grote rassen al eeuwenlang bewonderd. Ze zijn weer po-
pulair en vertegenwoordigen op dit moment bijna 7% van de pups 
die geboren worden in Europa, ondanks het feit dat er officieel 
maar 28 zeer grote rassen bestaan.

Een vriendelijke reus
Honden van zeer grote rassen zijn vriendelijk, aanhankelijk en 
meegaand. Ze blijven hun eigenaar eeuwig trouw en zijn een dier-
bare vriend voor het hele gezin.

Opvallend moedig en heldhaftig
Door hun robuuste lichaamsbouw zijn ze tot geweldige prestaties 
in staat. Legendarische voorbeelden zijn de heldendaden van de  
Newfoundlander en de Sint Bernard. Zij zijn een onmisbare 
steun voor de mens in de 
meest uiteenlopende en 
extreme situaties.



Zeer grote hond >45kg

BONE AND
JOINT SUPPORT
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Behoud van gezonde gewrichten 

Door de afmetingen en bouw van de zeer grote hond worden de 
gewrichten relatief zwaar belast. Pups van de zeeer grote rassen 
zijn daardoor met name tijdens de groei gevoelig voor het optreden 
van gewrichtsaandoeningen. Giant Puppy & Giant Junior is ver-
rijkt met chondroïtine en glucosamine en draagt bij tot behoud van 
gezonde gewrichten.

Bijdragen aan een goede ontwikkeling van de  
spieren

Rond de leeftijd van 8 maanden heeft de pup 80% van zijn volwas-
sen afmetingen bereikt. De groei van het skelet vertraagt, terwijl 
de groei van het spierweefsel toeneemt. Eiwitten zijn onmisbaar 
voor de groei en ontwikkeling van de spieren. De Giant Puppy & 
Giant Junior bevatten een hoog gehalte aan zeer goed verteerbare 
eiwitten met een hoge biologische waarde om de groeifase opti-
maal te laten verlopen. 



Giant Dog Puppy - van 2 tot 8 maanden

Verkrijgbaar in een verpakking van 14kg
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GIANT DOG over 45 kg

PUPPY
DIGEST&OSTEO 34

Ingrediënten droogvoeding: 

Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, tarwegluten*, maïs, 
dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bieten-
pulp, mineralen, sojaolie, gist, visolie, psylliumschillen en -za-
den, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van 
Manno-Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron 
van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van lu-
teïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine). 
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

Brokje op 
ware grootte



Giant Dog Puppy - van 2 tot 8 maanden

PUPS

leeftijd 
pup in mnd

volw.gew. 
45kg

volw.gew. 
60kg

volw.gew. 
80kg

volw.gew. 
90kg

volw.gew. 
100kg

g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker

2 309 35/8 394 45/8 446 51/8 487 55/8 527 61/8

3 406 46/8 504 57/8 600 7 656 75/8 710 82/8

4 449 52/8 556 63/8 668 76/8 729 84/8 789 91/8

5 534 61/8 658 75/8 805 93/8 879 101/8 952 11
6 607 7 749 85/8 917 105/8 1002 115/8 1084 124/8

7 609 7 756 86/8 934 106/8 1020 116/8 1104 126/8

8 605 7 755 86/8 938 107/8 1025 117/8 1109 127/8

9 GIANT DOG JUNIOR
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Belangrijkste eigenschappen 

Ter ondersteuning van de spijsvertering 
Een combinatie van goed verteerbare eiwitten, speci-
ale voedingsvezels (o.a. FOS en MOS), rijst en visolie 
draagt bij aan een optimale spijsvertering.

Ondersteuning van de gewrichten 
Glucosamine, chondroïtinesulfaat en EPA en DHA 
(Omega-3 vetzuren) dragen bij tot behoud van gezonde 
gewrichten.

Verhoogd energiegehalte
De voeding heeft een hoge energiedichtheid om te-
gemoet te komen aan de intensieve stofwisseling van 
zeer grote pups en tegelijkertijd het volume van de 
maaltijd en de belasting van het maag-darmkanaal te 
beperken.

Ondersteuning van de natuurlijke weerstand
Een gepatenteerd samenwerkend complex van antioxi-
danten (vit. E, vit. C, luteïne, taurine) en Manno-Oligo-
Sacchariden ondersteunen de natuurlijke weerstand.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:



Giant Dog Junior - van 8 tot 18/24 maanden

Verkrijgbaar in een verpakking van 14kg

GIANT DOG over 45 kg

JUNIOR
DIGEST&OSTEO 31Brokje op 

ware grootte
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Ingrediënten droogvoeding: 

Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, maïs, dierlijke vetten, tar-
wegluten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, mineralen, 
visolie, sojaolie, gist, psylliumschillen en -zaden, Fructo-Oligo-Sac-
chariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), 
hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afri-
kaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van 
chondroïtine).
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.



Giant Dog Junior - van 8 tot 18/24 maanden

BONE AND
JOINT SUPPORT

PUPS

leeftijd 
pup in 
mnd

volw.gew. 
45kg

volw.gew. 
50kg

volw.gew. 
55kg

volw.gew. 
60kg

volw.gew. 
65kg

volw.gew. 
70kg

volw.gew. 
75kg

volw.gew. 
80kg

g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker g maat-
beker g maat-

beker

8 597 67/8 648 74/8 697 81/8 745 85/8 791 91/8 837 96/8 882 102/8 925 106/8

10 521 6 570 65/8 615 71/8 658 75/8 698 81/8 786 91/8 828 95/8 886 102/8

12 434 5 499 56/8 538 62/8 574 65/8 609 7 685 77/8 721 83/8 793 91/8

14 426 47/8 465 53/8 501 56/8 535 62/8 568 65/8 604 7 636 73/8 703 81/8

16 605 53/8 497 56/8 532 61/8 565 64/8 600 7 632 72/8 665 76/8

18 493 56/8 529 61/8 561 64/8 598 67/8 629 72/8 663 75/8

20 596 67/8 627 72/8 661 75/8

22 GIANT DOG ADULT 658 75/8
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Belangrijkste eigenschappen 

Ter ondersteuning van de spijsvertering 
Een combinatie van goed verteerbare eiwitten, speci-
ale voedingsvezels (o.a. FOS en MOS), rijst en visolie 
draagt bij aan een optimale spijsvertering.

Ondersteuning van de gewrichten 
Glucosamine, chondroïtinesulfaat en EPA en DHA 
(Omega-3 vetzuren) dragen bij tot behoud van gezonde 
gewrichten.

Draagt bij aan een normale ontwikkeling van de 
spiermassa 
Een verhoogde opname van zeer goed verteerbare ei-
witten (L.I.P.) ondersteunt een normale ontwikkeling 
van de spiermassa gedurende de groeiperiode.

Ondersteuning van de natuurlijke weerstand
Een gepatenteerd samenwerkend complex van antioxi-
danten (vit. E, vit. C, luteïne, taurine) en Manno-Oligo-
Sacchariden ondersteunen de natuurlijke weerstand.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:
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Geleidelijk overschakelen bij verandering van voeding
Iedere verandering van voeding moet geleidelijk gaan om de darm-
flora de tijd te geven zich aan de nieuwe voeding aan te passen. 
Een te snelle overgang van de ene op de andere voeding kan een 
onvolledige vertering van de voeding veroorzaken en in de dikke 
darm leiden tot het vasthouden van te veel vocht. Hierdoor ontstaat 
eerst dunne ontlasting en vervolgens diarree. Dit kan bij pups leiden 
tot groeistoornissen en bij volwassen honden de algemene conditie 
verminderen.
Wij raden een periode van 7 dagen aan voor een soepele overgang. 
Je kunt het onderstaande schema gebruiken om de hoeveelheid 
oorspronkelijke en nieuwe voeding tijdens de overgangsperiode te 
bepalen. 

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
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Gemiddelde analyse

small dog
Junior Junior large dog

Junior
giant dog

Puppy
giant dog

Junior
1000g 1000g 1000g 1000g 1000g

Vocht % 8 8 8 9,5 9,5
Eiwit % 29 29 30 34 31
Vet % 20 20 14 14 16
Mineralen % 6,9 6,8 7,8 7,3 8,2
Zetmeel % 30,1 28,6 32,6 28,7 28,6
Overige koolhydraten % 34,9 33,8 38,3 33,9 34
Voedingsvezels % 6,0 7,6 7,6 6,5 6,7
Ruwe celstof % 1,2 2,4 1,9 1,3 1,3
Calcium % 1,2 1,2 1,2 1 1,2
Kalium % 0,80 0,80 0,80 0,60 0,70
Fosfor % 0,92 0,90 0,91 0,85 0,95
Magnesium % 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09
IJzer mg 211 214 217 252 253
Koper mg 15 15 15 15 15
Zink mg 251 219 232 249 248
Chloride % 0,51 0,51 0,56 0,60 0,58
Natrium % 0,34 0,34 0,30 0,40 0,40
Selenium mg 0,17 0,30 0,26 0,16 0,17
EPA + DHA % 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30
L-carnitine mg – – – 300 300
Chondroïtine + glucosamine mg – – 500 500 500
Taurine % 0,32 0,20 0,20 0,19 0,20
Arginine % 1,81 1,85 1,79 1,88 1,77
Vitamine A IE 33 000 25 000 25 000 19 000 19 000
Vitamine E mg 600 600 500 500 600
Vitamine C mg 200 200 200 200 200
Vitamine D3 IE 800 1 000 1 000 1 000 1 000
Vitamine B1 mg 27,6 4,2 4,3 4,3 4,3
Vitamine B2 mg 49,8 3,9 3,9 3,9 3,9
Panthoteenzuur mg 148,4 34,7 35 26 25,9
Vitamine B6 mg 77 27 27 8,4 8,4
Vitamine B12 mg 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07
Niacine mg    490 15,2 15,3 15,4 15,4
Biotine mg  3,14 2,77 2,80 1,11 1,11
Foliumzuur mg 13,9 9 9,1 0,9 0,9
Choline mg 2 400 2 400 2 000 1 600 1 600
Met. energie(B) kcal/kg 4 177 4 087 3 813 3 837 3 891

(B) Berekend volgens de ATWATER vergelijking NRC2006



Uitsluitend verkrijgbaar bij jouw dierenarts
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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


