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X-SMALL
Een innovatie in gezondheidsvoeding

Voor zeer kleine honden tot 4kg



Zeer kleine honden (honden met een vol-
wassen gewicht tot 4kg), zijn onderdeel van 
de grote Mini familie (honden tot 10kg). 
Ze zijn zeer verschillend qua uiterlijk en 
persoonlijkheid en passen uitstekend in 
onze maatschappij. Dit verklaart waarom 
in zowel Europa als in de Verenigde Staten 
en Azië, de populariteit van deze honden 
toeneemt. 

Kort haar, lang haar, slank lichaam… Zeer 
kleine honden bezitten een sterke aantrek-

kingskracht. Eeuwenlang hebben hun charmes 
wereldwijd harten veroverd. Het is niet verwonder-
lijk dat zeer kleine honden de geliefkoosde honden 
waren van de adel. Daarnaast zijn zeer kleine hon-
den intelligent en zeer loyaal,  kortom het zijn uit-
stekende huisdieren.

Aandacht voor de zeer kleine hond!

Groot in verscheidenheid 
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Klein van formaat, 
groot in persoonlijkheid



Net als andere honden uit de Mini familie hebben zeer 
kleine honden een hoge levensverwachting. Deze ligt 
aanzienlijk hoger dan die van grotere honden. Gedu-
rende dit lange leven veranderen de specifieke behoef-
tes van de hond wat betreft energie en fysiologie.

Buitengewoon lange levensduur

Bij de geboorte weegt een zeer kleine pup maar een paar 
honderd gram. Maar de groei gaat de eerste drie maan-
den erg snel. Deze groei wordt gevolgd door een tweede 
groeistuip welke eindigt na ongeveer 10 maanden. 
Gedurende deze eerste maanden van hun leven is voor 
een pup uitgebalanceerde en aangepaste voeding es-
sentieel voor zijn toekomst en welzijn.

Korte snelle groei

 Gemiddeld worden kleine honden 
16 jaar oud. 
Deze levensverwachting is uitzonderlijk 
lang vergeleken met grotere honden, 
die gemiddeld 10 jaar oud worden. 
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Zeer kleine honden,
uniek in alle opzichten 

Levendig en charmamt; zeer kleine honden hebben veel 
energie. Voor hun welzijn is het belangrijk dat ze drie-
maal daags uitgebalanceerde voeding krijgen. Voor-
kom tussendoortjes.

Een dikke, glanzende, klit-vrije 
vacht… zeer kleine honden 
staan bekend om de schoon-
heid van hun vacht. Goede 
zorg en voeding van de beste 
kwaliteit ondersteunt de huid 
en vacht.

Kleine honden zijn zeer 
gevoelig voor koude, dit 
omdat kleine honden  
relatief gezien meer calo-
rieën verbranden dan grote 
honden. Dankzij de kleinere 
omvang verloopt de stofwis-
seling van een kleine hond 
aanzienlijk sneller, dit on-
danks hun kleine maag.
Een voeding met een hoog 
energiegehalte is aanbevolen 
om de hond in optimale con-
ditie te houden.

Een grote levenslust

>  Een gezonde huid en vacht>  Grote behoefte aan energie!
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Zeer kleine honden 
hebben relatief vaak een 

gevoelig hart, vooral 
de hartkleppen. Hier 

kan met voeding op 
ingespeeld worden. 

Een gevoelig hart



Zeer kleine honden zijn ge-
voeliger voor het ontwikkelen 
van nierstenen. 

Zeer kleine honden zijn vat-
baar voor tandsteenproble-
men. De kleine kaken en hun 
gebit geeft een grote kans op 
tandplak en op tandsteen. 

>  Gevoelige tanden

>   Aanleg voor een moeilijke 
stoelgang

> Gevoelige urinewegen

Vochttekort en een gebrek aan li-
chaamsbeweging kunnen bij een 
zeer kleine hond voor een moeilijke 
stoelgang zorgen. 

Om een regelmatige stoelgang te 
bevorderen is een voeding met een 
hoog vezelgehalte sterk aan te be-
velen.
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Specifieke behoeften vereisen specifieke voeding

Gebaseerd op de meest recente kennis over de 
behoeftes van een hond en op basis van de nieuwste 
wetenschappelijke mogelijkheden, 
heeft Royal Canin het X-Small assortiment  
ontwikkeld.
Een uniek assortiment van 4 exclusieve voedingen 
die  precies zijn afgestemd op de  
behoeftes van zeer kleine honden 
tot 4kg.
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De groeiperiode van de zeer kleine hond is zeer kort 
en intens. Deze periode heeft erg grote gevolgen 
voor het toekomstige welzijn van de hond. In 7 tot 8 
weken vertienvoudigen deze pups hun geboorte-
gewicht! Om een hond de best mogelijke start van 
zijn leven te geven, is het van groot belang dat hij 
uitgebalanceerde voeding krijgt die is afgestemd 
op de specifieke behoeftes van de zeer kleine hond.

Junior
X-SMALL

Volwassen gewicht tot 4kg    van 2 tot 10 maanden



1 cm

VERY PALATABLE &
VERY SMALL KIBBLE
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Optimaal energiegehalte

Voldoet aan de hoge energiebe-
hoefte die puppy’s hebben tijdens 
hun periode van groei en is bij-
zonder smakelijk.

Tandsteenreductie

Helpt tandsteen te voorkomen 
dankzij ‘calciumvangers’.

Natuurlijk afweersysteem

Ondersteunt het natuurlijk af-
weersysteem, dankzij het gepa-
tenteerde antioxidantencomplex en 
prebiotica.

Deze kleine brokjes zijn zo ontwikkeld dat ze 
perfect passen bij de kleine kaak van honden tot 
4kg. De exclusieve formule stimuleert de eetlust 
van kleine kieskeurige honden.

Verkrijgbaar in 500g, 1,5 en 3kg

Een exclusieve combinatie van voedingsstoffen om een 
gezonde spijsvertering (L.I.P. eiwitten) en een even-
wichtige darmflora (prebiotica) te ondersteunen. Pups 
hebben namelijk gevoelige darmen. Een evenwichtige 
inname van vezels (inclusief psyllium) draagt bij aan 
een gezonde darmpassage en zorgt voor een goede 
kwaliteit van de ontlasting. 

Healthy digestion 
& transit
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Vanaf 10 maanden oud tot aan hun 8e levensjaar heb-
ben zeer kleine honden heel veel levenskracht. Hun 
voeding speelt hierin een belangrijke rol, deze bevor-
dert een mooie vacht en een goede gezondheid.

Adult
X-SMALL

Volwassen gewicht tot 4kg    van 10 maanden tot 8 jaar
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1 cm

VERY PALATABLE &
VERY SMALL KIBBLE

Zeer kleine honden hebben gevoelige darmen. Een 
evenwichtige inname van vezels (inclusief psyllium) 
draagt bij aan een gezonde darmpassage en zorgt 
voor een goede kwaliteit van de ontlasting.

Healthy transit

Deze kleine brokjes zijn zo ontwikkeld dat ze 
perfect passen bij de kleine kaak van honden tot 
4kg. De exclusieve formule stimuleert de eetlust 
van kleine kieskeurige honden.

Gezonde vacht

De formule bevat voedingsstof-
fen die een gezonde huid en 
vacht ondersteunen. Bevat de 
vetzuren EPA & DHA.

Gezonde urine wegen

Ondersteunt gezonde urinewe-
gen voor zeer kleine honden.

Tandsteenreductie

Helpt tandsteen te voorkomen 
dankzij de ‘calciumvangers’.

Verkrijgbaar in 500g, 1,5 en 3kg
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Mature +8
X-SMALL

Volwassen gewicht tot 4kg    van 8 tot 12 jaar 
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De eerste fysieke- en gedragsveranderingen vinden 
vaak plaats na het 8e levensjaar van uw hond. Het is 
niet altijd makkelijk om de eerste tekenen van ouder-
dom te herkennen bij uw hond.

Er zijn enkele signalen waaraan je ouderdom kan her-
kennen:
 > Grijze haren
 > Toegenomen behoefte aan rust
 > Tandplak, tandsteen
 > Mogelijke toename van het gewicht
 > Verminderde beweging



1 cm

VERY PALATABLE &
VERY SMALL KIBBLE

Deze kleine brokjes zijn zo ontwikkeld dat ze 
perfect passen bij de kleine kaak van de zeer 
kleine honden. De exclusieve formule stimuleert 
de eetlust van kleine kieskeurige honden.

Gezonde darmpassage 

Zeer kleine honden hebben ge-
voelige darmen. Een evenwich-
tige inname van vezels (inclusief 
psyllium) draagt bij aan een 
gezonde darmpassage en zorgt 
voor een goede kwaliteit van de 
ontlasting dankzij toegevoegde 
L.I.P. eiwitten.

Gezonde urine wegen

Ondersteunt gezonde urinewe-
gen voor zeer kleine honden.

Tandsteenreductie

Helpt tandsteen te voorkomen 
dankzij ‘calciumvangers’.

Verkrijgbaar in 500g, 1,5 en 3kg
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Een aangepaste combinatie van voedingsstoffen 
helpt de zeer kleine hond vitaal te blijven en de eer-
ste ouderdomsverschijnselen te bestrijden (hart- en 
nierfunctie in het bijzonder).
X-Small Mature +8 bevat een gepatenteerd complex 
van antioxidanten.

Vitality
management
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De ouderdomsverschijnselen verschijnen steeds snel-
ler en kunnen per hond verschillen.

Na het twaalfde levensjaar wordt het makkelijker om 
veranderingen in het fysiek en in het gedrag van uw 
hond te herkennen:

> Een doffe vacht, grijs en kwalitatief 
slechte haren

> Toegenomen behoefte aan rust
> Minder interesse in de omgeving
> Afname van spiermassa
> Kieskeuriger in het eten
> Gevoelige spijsvertering
> Toename in gewicht, mogelijk obisitas
> Gebitsproblemen
> Slecht gehoor, doofheid

Ageing +12
X-SMALL

Volwassen gewicht tot 4kg    vanaf 12 jaar 
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1 cm

HIGH PALATABILITY &
HIGH REHYDRATION

Gezonde darmpassage

Zeer kleine honden hebben ge-
voelige darmen. Een evenwich-
tige inname van vezels (inclu-
sief psyllium) draagt bij aan een 
gezonde darmpassage en zorgt 
voor een goede kwaliteit van de 
ontlasting dankzij toegevoegde 
L.I.P. eiwitten.

Ondersteunt het hart

De formule bevat de benodigde 
voedingsstoffen die het hart van 
uw hond ondersteunen.

Tandsteenreductie

Helpt tandsteen te voorkomen 
dankzij ‘calciumvangers’.

Verkrijgbaar in 500g en 1,5kg
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           Door de exclusieve samenstelling 
is X-Small Ageing +12 eenvoudig te we-
ken. Dit brokje is daardoor zelfs door de 
oudere hond makkelijk te eten.

Speciaal geselecteerde voedingsstoffen helpen de 
ouderdomsverschijnselen bij de oudere hond te ver-
tragen. Bevat de vetzuren EPA & DHA en een gepaten-
teerd complex van antioxidanten. De nierfunctie kan 
afnemen bij het ouder worden. X-Small Ageing +12 
heeft daarom een preventief aangepast fosforgehalte. 

Healthy ageing
management



X-Small Junior

g/dag maat-
beker g/dag maat-

beker g/dag maat-
beker g/dag maat-

beker

volwassen 
gewicht 1kg 2kg 3kg 4kg

2 maanden 29 2/8 49 4/8 63 5/8 78 6/8
3 maanden 32 2/8 54 4/8 71 5/8 88 7/8
4 maanden 33 2/8 55 4/8 75 6/8 92 7/8

X-Small Adult

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

volwassen 
gewicht 1kg 1,5kg 2kg 2,5kg 3kg 3,5kg 4kg

verlaagd 24 2/8 32 3/8 40 4/8 47 4/8 54 5/8 61 6/8 67 6/8

normaal 27 3/8 37 3/8 46 4/8 55 5/8 62 6/8 70 6/8 78 7/8

verhoogd 31 3/8 42 4/8 52 5/8 62 6/8 71 7/8 80 7/8 88 1

X-Small Mature +8

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

volwassen 
gewicht 1kg 1,5kg 2kg 2,5kg 3kg 3,5kg 4kg

verlaagd 24 2/8 32 3/8 40 4/8 47 4/8 54 5/8 60 6/8 67 6/8

normaal 27 3/8 37 3/8 46 4/8 55 5/8 62 6/8 70 6/8 77 7/8

verhoogd 31 3/8 42 4/8 52 5/8 62 6/8 71 7/8 79 7/8 88 1

X-Small Ageing +12

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

g/
dag

maat-
beker

volwassen 
gewicht 1kg 1,5kg 2kg 2,5kg 3kg 3,5kg 4kg

verlaagd 24 2/8 33 3/8 41 4/8 48 4/8 55 5/8 62 6/8 68 6/8

normaal 28 3/8 38 3/8 47 4/8 56 5/8 64 6/8 72 6/8 79 7/8

verhoogd 32 3/8 43 4/8 53 5/8 63 6/8 72 7/8 81 7/8 90 1

VOEDINGSTABELLEN

VOOR EEN AANTAL RASSEN DIE VALLEN IN DE CATEGORIE ’ZEER KLEINE 
HONDEN TOT 4KG’, HEEFT ROYAL CANIN RASSPECIFIEKE VOEDINGEN:
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Eiwit (%) 31 24 24 24
Vet (%) 20 18 18 16
Mineralen (%) 7.10 5.70 5.20 5
Ruwe celstof (%) 1.50 1.70 1.60 1.80
Vocht (%) 9,5 9,5 9,5 9,5
Omega-6 vetzuren (%) 4 3.82 3.84 3.52
Omega-3 vetzuren (%) 0.67 0.65 0.65 0.85
EPA & DHA (%) 0.25 0.25 0.25 0.45
Linolzuur (%) 3.79 3.65 3.65 3.31
Arachidonzuur (%) 0.08 0.07 0.07 0.07
Overige koolhydraten (%) 30,9 41,1 41,7 43,7
Zetmeel (%) 25.40 35.70 36.40 38.30
Voedingsvezels (%) 7 7.10 6.90 7.20

MINERALEN:
Calcium (%) 1.13 0.82 0.80 0.70
Fosfor (%) 0.94 0.70 0.60 0.55
Magnesium (%) 0.07 0.13 0.12 0.13
Kalium (%) 0.80 0.70 0.70 0.80
Natrium (%) 0.40 0.40 0.30 0.20
Chloride (%) 0.62 0.69 0.66 0.61
Zink (mg/kg) 220 231 231 215
Mangaan (mg/kg) 72 77 77 72
Jodium (mg/kg) 5.30 5.60 5.60 5.20
Selenium (mg/kg) 0.31 0.23 0.22 0.24
IJzer (mg/kg) 212 124 119 116
Koper (mg/kg) 15 15 15 15

VITAMINEN:
Vitamine A (IE/kg) 23 000 24 000 27 000 32 000
Vitamine E (mg/kg) 500 500 600 600
Vitamine C (mg/kg) 200 200 300 300
Vitamine D3 (IE/kg) 1 000 1 000 1 200 800
Vitamine B1 (mg/kg) 4.10 4.20 5 27.70
Vitamine B2 (mg/kg) 3.80 3.90 4.60 49.80
Pantotheenzuur (mg/kg) 34 34.60 39.70 148.80
Vitamine B6 (mg/kg) 26.20 26.60 28.20 77.60
Vitamine B12 (mg/kg) 0.07 0.07 0.08 0.14
Niacine (mg/kg) 14.90 15.10 18.20 495
Biotine (mg/kg) 2.72 2.77 2.98 3.15
Foliumzuur (mg/kg) 8.90 9 9.20 14
Choline (mg/kg) 2 000 2 500 2 500 2 500

ANDERE VOEDINGSSTOFFEN:
L-Carnitine (mg/kg) 50 50 400 800
Luteïne (mg/kg) 5 0 5 5
Taurine (mg/kg) 2 000 1 000 2 100 3 500
Polyfenolen (mg/kg)   150 150
L-lysine (%) 1.36 1.08 1.10 0.93
Arginine (%) 1.68 1.47 1.60 1.70
DL-methionine (%) 0.81 0.82 0.82 0.65
Methionine Cysteïne (%) 1.25 1.17 1.18 1.03

BEREKENDE METABOLISEERBARE ENERGIE:
Energy NRC 74 (Kcal/kg) 4 276 4 224 4 248 4 148

GEMIDDELDE 
ANALYSES AdultJunior

X-SMALL X-SMALL X-SMALL X-SMALL
Mature +8 Ageing +12
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Postbus 63, 5460 AB  Veghel
Tel.: 0413-318400
info@royalcanin.nl

Kijk voor meer informatie op onze website
www.royalcanin.nl

Royal Canin Nederland B.V.
Afdeling Productvoorlichting & Service

Royal Canin kennis en respect

Kennis van en respect voor de werke-
lijke behoeften van honden en katten: 
dat is al meer dan 40 jaar de missie van  
Royal Canin. Het unieke van Royal Canin, 
als specialist in gezondheidsvoeding, is 
het feit dat het dier centraal staat.


