Na jarenlange trouwe gebruiker van het dierenvoer CarcoCroc in mijn
dierenpension, verkoop ik vanaf heden dit kwalitatieve voer voor uw
huisdier.
CaroCroc producten zijn gemaakt met hoogwaardige grondstoffen,
extra vitaminen en mineralen en zonder toevoeging van kunstmatige
geur-, kleur- en smaakstoffen en zijn niet terug te vinden in de
grootwarenhuizen.
Uitstekende prijs/kwaliteit !
Verkoop per kg. Verpakkings vrij (onder de 10 kg ) = ,goedkoper!
Ecologischer en milieuvriendelijk.
Voor uw hond : ( 6 variëteiten)
-

Small breed voor kleine honden. ( kleine korrel)
Original, standard volwassen honden ( grotere korrel)
Senior voor kleine en grote honden.
Low energy, overgewicht voor kleine en grote honden.
Skin support, allergie ,voor gevoelige huid en vacht voor kleine
en grotehonden. Op basis van zalm,
- Superior, allergie, voor gevoelige darm of maag voor kleine
en grotehonden. Op basis van lam.

Voor uw kat
- 3mix
- kattenbakvulling

-Voor gevoelige huid ( verse zalm), skin support,( groot en klein)

4.5 euro/ kg

15 kg = 63.00 euro

Een stralende hond willen we allemaal. Een mooie huid en vacht gaan gepaard met goed
voer. CaroCroc Skin Support is speciaal ontwikkeld om extra aandacht te geven bij een
gevoelige huid of een verslechterde huid- en vachtconditie.
De brokken bevatten verse zalm en zalmolie welke een glanzende vacht en een gezonde
huid ondersteunen. Ook bevat CaroCroc Skin Support essentiële omega 3- en 6 vetzuren.
Dit zijn vetzuren welke bijdragen aan de gezondheid, maar niet door het lichaam zelf kunnen
worden aangemaakt. Met deze toevoeging worden onder andere de weerstand, stofwisseling
en vacht ondersteund. Hiernaast bevatten de brokken geen tarwegluten.
VOERSCHEMA (Gebaseerd op huidig gewicht)
1-2,5
kg
laag
actief

2,5-5
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5-7,5
kg

25-50 g 50-80 g 80-10 g
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kg
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g
g
g
g
g
g
g
g

In bovenstaand voerschema lees je de dagelijkse voerhoeveelheid af. Verdeel deze hoeveelheid voer
over twee of meer maaltijden per dag. Het voerschema is gebaseerd op gemiddelden. Houd daarom
altijd de conditie van je hond goed in de gaten en pas de hoeveelheid voer hier eventueel op aan of
neem contact met ons op voor advies. Zorg ervoor dat er altijd vers en schoon drinkwater beschikbaar
is.
Samenstelling
Gevogelte (36%), maïs, vis (21%), dierlijk vet (rund, gevogelte), rijst, rijstzemelen, bietenpulp, visolie
(zalm) (1,4%), gehydrolyseerde kippenlever, gist, lijnzaad, mineralen
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 24%, ruw vet 14%, ruwe celstof 2%, ruwe as 5,8%, vocht 10%, calcium 1,1%, fosfor 0,9%,
linolzuur 2,0%, α-linoleenzuur 0,2%, eicosapentaeenzuur 0,25%, docosahexaeenzuur 0,25%,
arachidonzuur 0,03%
Nieuwsgierig geworden? Ga op zoek naar jouw dichtstbijzijnde CaroCroc verkooppunt vet (gevogelte),
aardappeleiwit, gehydrolyseerde kippenlever (3%), gist, lijnzaad, visolie (zalm) (0,6%), inuline (bron
van FOS)
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 23%, ruw vet 13%, ruwe celstof 3,5%, ruwe as 5,9%, vocht 8%, calcium 1,2%, fosfor 0,7%

-Low energy , overgewicht voor kleine en grote honden

15 kg = 42.00 euro

3 euro/kg

CaroCroc Low Energy is een brok voor volwassen honden met relatief weinig lichamelijke
inspanning (minder dan één uur beweging per dag), honden die last hebben van of neigen
naar overgewicht (bijvoorbeeld Labrador en Golden Retriever) of gecastreerd/gesteriliseerd
zijn.
Een hond met een lage lichamelijke inspanning heeft een lagere energiebehoefte dan een
gemiddeld actieve hond. CaroCroc stemt de vetten en eiwitten in een brok altijd precies af op
de hoeveelheid energie die een hond nodig heeft. Zo krijgt een gemiddeld actieve hond met
CaroCroc Original 23% eiwit en 12% vet voorgeschoteld. Met een lagere energiebehoefte
bevat CaroCroc Low Energy 22% eiwit en 8% vet. Dit noemen wij voeren naar
energiebehoefte. Je leest er hier meer over. Hiernaast bevat CaroCroc Low Energy een
optimale omega-3 en -6 verhouding.
VOERSCHEMA (Gebaseerd op huidig gewicht)
1-2,5 2,5-5 5-7,5 7,5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Laag 25-55 55-90 90120150255345430505580650actief
g
g
120 g 150 g 255 g 345 g 430 g 505 g 580 g 650 g 720 g
Voeradvies CaroCroc Low Energy
In bovenstaand voerschema lees je de dagelijkse voerhoeveelheid af. Verdeel deze
hoeveelheid voer over twee of meer maaltijden per dag.
Het voerschema is gebaseerd op gemiddelden. Houd daarom altijd de conditie van je hond
goed in de gaten en pas de hoeveelheid voer hier eventueel op aan of neem contact met ons
op voor advies. Zorg ervoor dat er altijd vers en schoon drinkwater beschikbaar is.
Samenstelling
Vleesmix (22%), gevogelte (19%), maïs, tarwe, dierlijk eiwitextract (10%), gerst, rijstzemelen,
rijst, tarwegries, bietenpulp, dierlijk vet (gevogelte, rund), gehydrolyseerde kippenlever,
mineralen, lijnzaad, cellulose
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 22%, ruw vet 8%, ruwe celstof 3%, ruwe as 6,5%, vocht 10%, calcium 1,5%, fosfor
1%

-Senior voor kleine en grote honden

15 kg = 42.00 euro

3 euro/kg

Vanaf 7 jaar kan jouw hond verouderingsverschijnselen vertonen. De stofwisseling gaat
trager werken en het activiteitsniveau kan afnemen. Dit betekent dat de energiebehoefte van
jouw hond verandert. Het is erg belangrijk om het voer hier op aan te passen om de
gezondheid te ondersteunen. Zo heeft CaroCroc Senior een laag eiwit- vetgehalte (17%
eiwit, 10% vet) in vergelijking met een gemiddeld volwassen voer (23% eiwit, 12% vet). Dit
noemen we ook wel voeren naar energiebehoefte. Je leest er hier meer over.
Naast het aanpassen van het eiwit- vetgehalte in het voer om problemen als overgewicht te
voorkomen bevat de CaroCroc Senior brok ook Omega 3- en 6 vetzuren. Dit zijn vetzuren
welke bijdragen aan de gezondheid, maar niet door het lichaam zelf kunnen worden
aangemaakt. Met deze toevoeging worden onder andere de nieren, lever en gewrichten
ondersteund en het afweersysteem versterkt. Voor honden met gevoelige huid, maag en/of
darmen kun je ook kiezen voor CaroCroc Senior Sensitive.
VOERSCHEMA (Gebaseerd op huidig gewicht)
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In bovenstaand voerschema lees je de dagelijkse voerhoeveelheid af. Verdeel deze hoeveelheid voer over twee
of meer maaltijden per dag.
Het voerschema is gebaseerd op gemiddelden. Houd daarom altijd de conditie van je hond goed in de gaten en
pas de hoeveelheid voer hier eventueel op aan of neem contact met ons op voor advies. Zorg ervoor dat er altijd
vers en schoon drinkwater beschikbaar is.
Samenstelling
Tarwe, gevogelte (18%), maïs, vleesmix (15%), tarwegries, dierlijk eiwitextract (5%), gerst, dierlijk vet (gevogelte,
rund), rijst, rijstzemelen, gehydrolyseerde kippenlever, gedroogde bietenpulp, lijnzaad, mineralen
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 17,5%, ruw vet 10%, ruwe celstof 3%, ruwe as 5,2%, vocht 10%, calcium 0,9%, fosfor 0,8%

- Speciaal voor kleinere honden, small breed

3 euro/ kg

15 kg = 42.00 euro

Honden van een klein ras zijn ontzettend leuk om te hebben. Het voer dat je ze geeft is niet
alleen afgestemd op de energiebehoefte en de leeftijd, maar ook het ras speelt hierin een rol.
Zo leeft een kleine viervoeter gemiddeld langer, maar dit betekent ook dat zij meer te maken
krijgen met verouderingsverschijnselen. De brokken van CaroCroc Small Breed zijn specifiek
samengesteld om kleine rassen te ondersteunen waar nodig.
Honden van kleine rassen hebben een kleinere bek dan een hond van een groot ras, het
aantal tanden verschilt echter niet. Het betekent wel dat de tanden dichter op elkaar staan,
wat er voor zorgt dat het risico op tandplak en tandsteenvorming groter is. Wanneer hier met
een voer geen rekening mee gehouden wordt kan jouw hond te kampen krijgen met een
slechte adem en tandvleesontsteking. Hiernaast hebben kleine rassen ook meer aanleg voor
het ontwikkelen van overgewicht. CaroCroc Small Breed is speciaal afgestemd om de
specifieke behoeften te ondersteunen. Zo stimuleren de brokken de vetafbraak, voorkomen
ze tandplak en gaan ze celveroudering tegen.
VOERSCHEMA (Gebaseerd op huidig gewicht)

laag actief
gemiddeld actief
zeer actief

1-2,5 kg

2,5-5 kg

5-7,5 kg

7,5-10 kg

10-20 kg

25-50 g
30-55 g
40-80 g

50-80 g
55-95 g
80-135 g

80-110 g
95-125 g
135-185 g

110-135 g
125-155 g
185-230 g

135-230 g
155-265 g
230-390 g

In bovenstaand voerschema lees je de dagelijkse voerhoeveelheid af. Verdeel deze hoeveelheid voer
over twee of meer maaltijden per dag.
Het voerschema is gebaseerd op gemiddelden. Houd daarom altijd de conditie van je hond goed in de
gaten en pas de hoeveelheid voer hier eventueel op aan of neem contact met ons op voor advies.
Zorg ervoor dat er altijd vers en schoon drinkwater beschikbaar is.
Samenstelling
Dierlijk eiwitextract (25%), vleesmix (24%), tarwe, maïs, gevogelte (8%), dierlijk vet (gevogelte, rund),
rijstzemelen, rijst, bietenpulp, tarwegries, gehydrolyseerde kippenlever, hemoglobine, mineralen,
cellulose. lijnzaad, gist,
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 25%, ruw vet 16%, ruwe celstof 2,6%, ruwe as 6,6%, vocht 10%, calcium 1,3%, fosfor 1,1%

- volwassen honden , original

3 euro/ kg

15 kg = 42.00 euro

CaroCroc Original is een compleet onderhoudsvoer voor volwassen honden. Is je hond gezond en
blijft hij gemakkelijk op gewicht? Dan is CaroCroc Original een passend voer. De brokken bevatten
een optimale verhouding van omega 3- en 6 vetzuren, welke belangrijk zijn voor het functioneren van
het lichaam van jouw viervoeter.
Honden halen hun energie met name uit eiwitten. Niet alleen de eigen CaroCroc experts, maar ook
externe experts beamen het; een gemiddeld volwassen hondenvoer bevat zo’n 23 procent eiwit. Dat is
basis voor een optimale brok. Hiernaast heeft een hond ook vetten nodig. Ook hier geldt optimaal
gehalte voor een gemiddelde volwassen hond, namelijk 12 procent. De CaroCroc Original brokken
bevatten precies dit optimale eiwit- en vetgehalte (23% eiwit, en 12% vet). CaroCroc stemt de vetten
en eiwitten in een brok altijd precies af op de hoeveelheid energie die een hond nodig heeft. Dit
noemen wij voeren naar energiebehoefte.

VOERSCHEMA (Gebaseerd op huidig gewicht)
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g
g
g
g
g
g
g
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g
g
g
g
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g
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In bovenstaand voerschema lees je de dagelijkse voerhoeveelheid af. Verdeel deze hoeveelheid voer
over twee of meer maaltijden per dag.
Het voerschema is gebaseerd op gemiddelden. Houd daarom altijd de conditie van je hond goed in de
gaten en pas de hoeveelheid voer hier eventueel op aan of neem contact met ons op voor advies.
Zorg ervoor dat er altijd vers en schoon drinkwater beschikbaar is.
Samenstelling
Vleesmix (25%), dierlijk eiwitextract (24%), maïs, tarwe, gevogelte (8%), dierlijk vet (gevogelte, rund),
rijstzemelen, rijst, tarwegries, bietenpulp, gehydrolyseerde kippenlever, hemoglobine, mineralen,
cellulose, lijnzaad, gist.
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 23%, ruw vet 12%, ruwe celstof 2,5%, ruwe as 6,5%, vocht 10%, calcium 1,5%, fosfor 1%.

- Superior (Lam) voor maag en darm problemen (klein en groot)

15 kg = 63.00 euro
4,5 euro/ kg
Heeft jouw hond een gevoelige maag en darmen? Dan is CaroCroc Superior wat
voor jouw rakker! De smakelijke brokken zijn speciaal samengesteld om een
gezonde maag- en darmfunctie te ondersteunen én de brokken stimuleren een
goede vachtconditie.
Carocroc Superior bevat verse lam als (intacte) dierlijke eiwitbron en rijst en mais als
koolhydraatbronnen. Bovendien bevat CaroCroc Superior geen tarwe(en- gluten). Dit
alles zorgt voor een gezonde spijsvertering. Ook is er bietenpulp toegevoegd.
Bietenpulp draagt bij aan een goede darmflora en een goede kwaliteit van de
ontlasting.
Hoeveelheid voer per dag
1-2,5 kg 2,5-5 kg 5-7,5 kg
laag actief

25-50 g

gemiddeld actief 30-60 g

7,5-10 kg 10-20 kg 20-30 kg 30-40 kg 40-50 kg 50-60 kg

50-85 g

85-115 g

115-145 g

145-245 g

245-330 g

330-410 g

410-485 g

485-555 g

60-100 g

100-135 g

135-170 g

170-280 g

280-380 g

380-475 g

475-560 g

560-645 g

In bovenstaand voerschema lees je de dagelijkse voerhoeveelheid af. Verdeel deze hoeveelheid voer over twee
of meer maaltijden per dag.
Het voerschema is gebaseerd op gemiddelden. Houd daarom altijd de conditie van je hond goed in de gaten en
pas de hoeveelheid voer hier eventueel op aan of neem contact met ons op voor advies. Zorg ervoor dat er altijd
vers en schoon drinkwater beschikbaar is.

Samenstelling
Lam (47%), maïs, rijst, bietenpulp, dierlijk vet (rund, gevogelte), maïsgluten, gist,
gehydrolyseerde kippenlever, mineralen, lijnzaadolie

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 20%, ruw vet 10,5%, ruwe celstof 2,2%, ruwe as 6,1%, vocht 10%, calcium
1,3%, fosfor 0,9%

Voor uw poezen 3 mix, gevogelte, rund

15kg = 45.00 euro

3 euro/kg

Is jouw kat niet zo kieskeurig en houdt hij van verschillende smaken? Dan is CaroCroc 3-mix
wat voor jouw viervoeter! Dit unieke product combineert drie soorten CaroCroc brokjes met
ieder een eigen kleur. Een kleurrijk geheel in het voerbakje met de smaken van zowel rund
als gevogelte.
De brokken van CaroCroc bevatten geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Voer
jouw kat kwalitatieve brokken voor een eerlijke prijs. Heerlijk van eigen Hollandse bodem.

VOERSCHEMA (Gebaseerd op huidig gewicht)
1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

8+ kg

Gemiddeld actief 20 - 35 g 35 - 50 g 45 - 60 g 55 - 70 g 60-90 g 70-95 g 80-105 g 13,5 g/kg

Voeradvies CaroCroc 3-Mix
In het voerschema staat een indicatie voor de dagelijkse hoeveelheid brokken. Volg het voerschema
in de tabel, maar pas de voerhoeveelheid eventueel aan om het ideale gewicht van je kat te
handhaven.
Verdeel de dagelijkse hoeveelheid voer over twee of meer maaltijden per dag. Houd de conditie van je
kat steeds goed in de gaten en zorg ervoor dat er altijd vers en schoon drinkwater beschikbaar is.
Samenstelling
Gevogelte (26%), dierlijk eiwitextract (rund, varken) (26%), maïs, tarwe, maïsgluten, dierlijk vet (rund,
gevogelte), vleesmix (3%), gehydrolyseerde kippenlever, mineralen, visolie (zalm), hemoglobine
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 29%, ruw vet 12%, ruwe celstof 1,5%, ruwe as 7,2%, vocht 10%, calcium 1,15%, fosfor 0,9

Versele - Laga Canadian Fine
Kattenbakvulling

Onderhoudsarm en geurneutraliserend
1 euro per kg
Aan deze kattenbakvulling zijn geen chemische
middelen of geurstoffen toegevoegd.
Is een zeer zuinige kattenbakvulling vormt efficiënt
klonten.
Het remt de bacteriële groei, zo hebt u geen vieze
geurtjes. Volledig stofvrij.

