
Aantrekkelijkgeprijsdekwaliteitsproducten
voor gezonde huisdieren
én honden en katten met

een speciale voedingsbehoefte

“Een goede gezondheid
begint met de juiste voeding!”
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waarom sterkliniek dierenartsen voeding?

Heel veel gezondheidsproblemen bij mens en dier
worden veroorzaakt door een onjuiste voeding.
Sterkliniek Dierenartsen vinden dat de basis voor een 
goede gezondheid in de voeding ligt en willen hun
cliënten dan ook graag voorzien van goede producten 
op dit gebied.

Door de grootte van het samenwerkingsverband is het 
mogelijk om zelf diervoeding te laten produceren en 
hierdoor vallen veel kosten weg. Op deze manier
kunnen wij u een voeding voor uw huisdier aanbieden 
met een zeer gunstige prijs/kwaliteitverhouding
tenslotte zijn we samen met u verantwoordelijk voor 
het welzijn van uw huisdier.

Wat is de kwaliteit van Sterkliniek
Dierenartsen diervoeding?
Door te kiezen voor een producent die voldoet aan de 
hoge Europese kwaliteitseisen op dit gebied
verzekeren we ons van een hoge productiekwaliteit.
Daarnaast wordt gekozen voor de beste grondstoffen en 
een vaste receptuur.

Alle recepten voor de producten van Sterkliniek Dierenartsen diervoeding staan onder 
toezicht van een Europees erkend  Veterinair Specialist Diervoeding. De eindproducten 
worden voortdurend getoetst op de vastgelegde kwaliteitscriteria.
Op deze manier kunnen we de kwaliteit in vele opzichten waarborgen en zijn we
verzekerd van diervoeding volgens de laatste medische inzichten. Ook voor onze
diervoeding geldt:

“Sterk in kwaliteit!”



Waarom droogvoer?
Iedere manier van voeren, of het nu nat-, droog- of rauwvoer is, kent zijn eigen
voor- en nadelen. Redenen om te kiezen voor droogvoer zijn onder andere veiligheid, 
toedieningsgemak, goed en veilig te bewaren en het stinkt/bederft niet.
Aangezien droge voeding minder water bevat dan natvoeding is het altijd van belang 
daarnaast voldoende vers drinkwater aan uw huisdier aan te bieden.

Hoe te zien of uw huisdier goed op zijn/haar voeding reageert?

* Een glanzende / volle vacht
* Een huid die niet droog is, zonder schilfers en niet geïrriteerd
* Een compacte en stevige ontlasting (niet overmatig)
* Niet overmatig ruien (afhankelijk van het ras)
* Levendig en actief

Voor de gezondheid en het welzijn van uw 
hond of kat is een goed uitgebalanceerde 
voeding van belang. Maar wat is nu goede 
voeding?

voeding van de hond en KAT

Goede voeding, een kwestie van smaak….
Een goede voeding is in de eerste plaats een smakelijke voeding. Uw huisdier moet 
er graag van willen eten, want alleen dan komen de voedingsstoffen ook het lichaam 
ten goede. Daarnaast dient de voeding alle voedingsstoffen te bevatten die een hond 
of kat nodig heeft in voldoende en uitgebalanceerde hoeveelheden. De voeding moet 
makkelijk en veilig toe te dienen zijn en afgestemd op de levensfase waar uw dier zich 
in bevindt. Immers, een kitten of puppy heeft natuurlijk andere voedingsbehoeften dan 
een oudere, inactievere hond of kat. Daarnaast is het van belang dat uw huisdier goed 
op zijn of haar voeding reageert.
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Figuur 1

Dag 2

Dag 1

Overwennen
Wanneer uw huisdier een aangepaste voeding nodig 
heeft, is het belangrijk dat u deze voeding langzaam 
introduceert, zodat het lichaam aan de aangepaste 
voeding kan wennen. De eerste dag geeft u 75% van 
de ´oude´ voeding en mengt hier 25% nieuwe voeding 
doorheen. Op dag twee geeft u half om half. Dag drie 
geeft u drie kwart van de nieuwe voeding, en nog een 
kwart oude voeding, en vanaf dag vier geeft u
volledig de nieuwe voeding (zie figuur 1).

Raadpleeg uw dierenarts!
Omdat de aangepaste samenstelling van dieetvoeding ertoe kan leiden dat het minder 
geschikt is voor andere, gezonde huisdieren is het altijd belangrijk de adviezen van uw 
dierenarts goed op te volgen. Hij of zij kan u vertellen of de voeding ook verantwoord 
aan uw andere huisdieren te geven is. Daarnaast kan hij of zij u vertellen welke
hoeveelheid u dient toe te dienen en welke snacks u nog verantwoord bij de
dieetvoeding kan geven. Bij vragen, raadpleeg uw dierenarts!

Helaas komt het voor dat uw huisdier ziek wordt. De ervaring leert dat bij veel
aandoeningen een aangepaste voeding kan helpen. Dieetvoeders onderscheiden zich 
van normale onderhoudsvoeders, omdat ze speciaal zijn afgestemd op de
aandoening van het huisdier. Zo bevat een nierdieet minder eiwit dan normale
voeding om de nierbelasting te verminderen. Vermageringsdiëten hebben een
verlaagd energiegehalte en bevatten extra vezels voor extra maagvulling.

dieetvoeding

Dag 4
en verder

Dag 3



8 718868 909015

Kitten 

Darmbalans Evenwichtige
groei

Natuurlijk
geconserveerd

Huid & Vacht
ondersteuning

Zonder tarwe

en soja

Kitten

KAT 2 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0002-dry-kc-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

kitten

Darmbalans Natuurlijk
geconserveerd

Huid & Vacht
ondersteuning

Evenwichtige
groei

Sterkliniek Kittenvoeding is een zeer
smakelijke voeding afgestemd op de
voedingsbehoefte van kittens tot een leeftijd 
van 1 jaar. Deze voeding bevat 80% eiwit van 
dierlijke bronnen, toevoeging van verse kip, en 
is samengesteld zonder tarwe en soja. 

Natuurlijk geconserveerd en zonder
kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen

           Leeftijd kat                 Dagelijkse hoeveelheid
                   (in mnd)                                             (in g)

2 mnd 45 - 55 g

3 mnd 65 - 75 g

4 mnd 70 - 80 g

5 mnd 70 - 80 g

6 - 12 mnd 70 - 80 g
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Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte 
(35,5%), verse kip (4%)), mais, 
maisgries, gedroogde bietenpulp, 
dierlijk vet (gevogelte)(5,5%), 
gehydrolyseerde dierlijke eiwitten 
(gevogelte), rijst, vismeel, biergist, 
maisgluten, gedroogd heel ei, 
plantaardige oliën en vetten (lijn-
zaad)(2%), cichorei inuline (0,5%), 
fructo-oligosacchariden (FOS, 
0,5%), natriumchloride, calcium-
carbonaat, DL-methionine, kalium-
chloride, mojave yucca (0,01%). 
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 24000 IE, Vitamine D3 
2400 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
240 mg, Zink (zink sulfaat, mono-
hydraat) 113 mg, Jodium (calci-
umjodaat) 6 mg, Selenium (na-
trium seleniet) 0,12 mg. Natuurlijk 
geconserveerd met natuurlijke 
tocoferolen, rozemarijn extract, en 
citroenzuur.
Analytische bestanddelen
Eiwit 34%, Vetgehalte 15%, 
Ruwe celstof 3%, Ruwe as 6,5%, 
Vocht 9%, Calcium 0,9%, Fosfor 
0,7%, Magnesium 0,11%, Taurine 
0,15%.

Zonder tarween soja

in 2 en 5kg



8 718868 909039

Volwassen Kat 

Darmbalans Gewicht
beheersing

Natuurlijk
geconserveerd

Huid & Vacht
ondersteuning

Zonder tarwe

en soja

Volwassen Kat

KAT 2 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0005-dry-ac-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

Darmbalans Natuurlijk
geconserveerd

Huid & Vacht
ondersteuning

Natuurlijk geconserveerd en zonder
kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen

Gewicht
beheersing

volwassen kat

Gewicht kat                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                             (in g)

Ondergewicht Optimaal
gewicht Overgewicht

2 kg 52 g

3 kg 71 g 58 g

4 kg 88 g 72 g 56 g

5 kg 104 g 85 g 66 g

6 kg 119 g 98 g 76 g

7 kg 109 g 85 g

8 kg 121 g 94 g

9 kg 103 g

10 kg 111 g

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte en 
varken (27,5%), verse kip (4%)), 
maisgries, mais, gedroogde bieten-
pulp, maisgluten, gehydrolyseerde 
dierlijke eiwitten (gevogelte), vis-
meel, rijst, dierlijk vet (gevogelte)
(4%), lignocellulose, plantaardige 
oliën en vetten (koolzaad)(1%), 
cichorei inuline (0,5%), fructo-
oligosacchariden (FOS, 0,5%), 
DL-methionine, natriumchlo-
ride, kaliumchloride, mojave yucca 
(0,01%).
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 21000 IE, Vitamine D3 
2100 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
210 mg, Zink (zink sulfaat, mono-
hydraat) 99 mg, Jodium (calcium-
jodaat) 5 mg, Selenium (natrium 
seleniet) 0,1 mg. Technologische 
toevoegingsmiddelen: natuurlijk 
geconserveerd met natuurlijke 
tocoferolen, rozemarijn extract, en 
citroenzuur.
Analytische bestanddelen
Energie 14800 kJ/kg (3540 kcal/
kg), Eiwit 32%, Vetgehalte 11%, 
Ruwe celstof 5,5%, Ruwe as 6%, 
Vocht 9%, Calcium 0,8%, Fosfor 
0,6%, Magnesium 0,1%, Taurine 
0,15%

Sterkliniek voeding voor de volwassen kat is 
een zeer smakelijke voeding afgestemd op de 
voedingsbehoefte van volwassen katten.
Deze voeding bevat 78% eiwit van dierlijke 
bronnen, toevoeging van verse kip, en is
samengesteld zonder tarwe en soja.
Een gematigd energie- en vetgehalte helpen 
overgewicht te voorkomen.

6

Zonder tarwe

en soja

in 2 en 5kg



8 718868 909053

Senior Kat

Darmbalans Gewicht
beheersing

Nier
ondersteuning

Huid & Vacht
ondersteuning

Zonder tarwe

en soja

Senior Kat

KAT 2 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0008-dry-sc-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

Natuurlijk geconserveerd en zonder
kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen

Darmbalans

Huid & Vacht
ondersteuning

Nier
ondersteuning

Gewicht
beheersing

senior kat

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte 
en varken (23%), verse kip (4%)), 
maisgries, mais, gedroogde bieten-
pulp, gedroogd heel ei, vismeel, 
gehydrolyseerde dierlijke eiwitten 
(gevogelte), biergist, rijst, lijn-
zaad, dierlijk vet (gevogelte)(2%), 
zalmolie (1,5%), lignocellulose, 
ruwe lecithinen, cichorei inuline 
(0,5%), fructo-oligosacchariden 
(FOS, 0,5%), DL-methionine, na-
triumchloride, calcium carbonaat, 
kaliumchloride, L-carnitine, mojave 
yucca (0,01%). 
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 24000 IE, Vitamine D3 
2400 IE, Vitamine E (alfa-toco-
ferol) 240 mg, Zink (zink sulfaat, 
monohydraat) 113 mg, Jodium 
(calciumjodaat) 6 mg, Selenium 
(als natrium seleniet 0,12 mg; als 
selenomethionine 0,03 mg) 0,15 
mg. Natuurlijk geconserveerd met 
natuurlijke tocoferolen, rozemarijn 
extract, en citroenzuur.
Analytische bestanddelen
Energie 15200 kJ/kg (3630 kcal/
kg), Eiwit 29%, Vetgehalte 12,5%, 
Ruwe celstof 4%, Ruwe as 6,5%, 
Vocht 9%, Calcium 0,9%, Fosfor 
0,7%, Magnesium 0,1%, Taurine 
0,15%.

Gewicht kat                   Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                             (in g)

Ondergewicht Optimaal
gewicht Overgewicht

2 kg 51 g

3 kg 69 g 56 g

4 kg 86 g 70 g 54 g

5 kg 101 g 83 g 64 g

6 kg 116 g 95 g 74 g

7 kg 107 g 83 g

8 kg 118 g 92 g

9 kg 100 g

10 kg 108 g

Sterkliniek voeding voor senior katten is een 
zeer smakelijke voeding voor oudere katten 
vanaf een leeftijd van 8 jaar.
Een gematigd eiwit- en fosforgehalte helpen 
de nierfunctie te  ondersteunen, en het
gematigde energiegehalte helpt overgewicht 
tegen te gaan.
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Zonder tarween soja

in 2 en 5kg



8 718868 909114

Urineweg
Ondersteuning

Blaas
ondersteuning

Omega 3 pH beheersing

Oplossen en

voorkomen van

struviet

Urineweg Ondersteuning

KAT 2 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0026-dry-usc-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Omega-3

pH beheersing

Blaas
ondersteuning

Gewicht kat                   Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                              (in g)

Ondergewicht Optimaal
gewicht Overgewicht

2 kg 49 g

3 kg 66 g 54 g

4 kg 82 g 67 g 52 g

5 kg 97 g 80 g 62 g

6 kg 112 g 91 g 71 g

7 kg 103 g 80 g

8 kg 113 g 88 g

9 kg 96 g

10 kg 104 g

Samenstelling
Verwerkt en gehydrolyseerd dierlijk 
eiwit (gevogelte), aardappel zet-
meel, gerst, mais, dierlijk vet (gevo-
gelte), erwtenmeel, gedroogd heel 
ei, gedroogde bietenpulp, zalmolie, 
bakkersgist, DL-methionine, kali-
umchloride, natriumchloride, calci-
um carbonaat, glucosamine. Urine-
verzurende stoffen: DL-methionine, 
ammonium chloride, fosforzuur.
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 21000 IE, Vitamine D3 
2100 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
210 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat) 99 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 5 mg, Se-
lenium (natrium seleniet) 0,1 mg. 
Technologische toevoegingsmid-
delen: geconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Eiwit 30%, Vetgehalte 13%, Ruwe 
celstof 3%, Ruwe as 4,5%, Vocht 
9%, Calcium 0,6%, Fosfor 0,5%, 
Magnesium 0,07%, Natrium 0,3%, 
Kalium 0,7%, Chloride 1,0%, Zwa-
vel 0,4%, EPA/DHA 0,6%.

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen katten die gevoelig zijn voor 
vorming van struvietkristallen in de blaas.
Het bevordert uitscheiding van een zure urine, 
waardoor gevormde kristallen oplossen en 
vorming van nieuwe kristallen wordt
voorkomen.

urineweg 
ondersteuning

8

Oplossen en

voorkomen van

struviet

in 2 en 5kg



8 718868 909152

Nierdieet 

Energierijk Nier
ondersteuning

Omega 3 Rijk aan ei

Verlaagd

eiwit- en

fosforgehalte

Nierdieet

KAT 2 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0029-dry-rdc-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Rijk aan eiNier
ondersteuning

Omega-3Energierijk

Gewicht kat                      Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                             (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht

2 kg 46 g

3 kg 62 g 50 g

4 kg 77 g 63 g

5 kg 91 g 74 g

6 kg 104 g 85 g

7 kg 95 g

8 kg 105 g

9 kg

10 kg

Samenstelling
Gedroogd heel ei (16%), gehydro-
lyseerde dierlijke eiwitten (gevo-
gelte)(15,5%), aardappel zetmeel, 
rijst, mais, dierlijk vet (gevogelte), 
gedroogde bietenpulp, erwten, bak-
kersgist, zalmolie (3%), vismeel, 
kaliumcitraat, calcium carbonaat, 
taurine. Eiwitbonnen: gedroogd 
heel ei, gehydrolyseerde dierlijke 
eiwitten (gevogelte).
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 21000 IE, Vitamine D3 
2100 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 99 mg; als 
zink-methionine 100 mg) 199 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 5 mg, Se-
lenium (natrium seleniet) 0,1 mg. 
Technologische toevoegingsmid-
delen: geconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Energie 17000 kJ/kg (4070 kcal/
kg), Eiwit 26%, Vetgehalte 20%, 
Ruwe celstof 3%, Ruwe as 4,5%, 
Vocht 9%, Calcium 0,6%, Fosfor 
0,4%, Magnesium 0,07%, Na-
trium 0,15%, Kalium 1%, EPA/
DHA 1%.

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen katten met een verminderde 
nierfunctie. Het verlaagde eiwit- en fosfor-
gehalte helpen het verlies aan nierfunctie te 
vertragen. Gebruik van ei als eiwitbron draagt 
zorg voor voldoende opname van alle
benodigde eiwit-bouwstoffen.

nierdieet

9

Verlaagd eiwit-en fosforgehalte

in 2 en 5kg



8 718868 909077

Gewichtscontrole
Anti-diabetes 

Gewicht
beheersing

Vezel+ Eiwit-rijk Bloedsuiker
ondersteuning

Verlaagd vet-

en energiegehalte

Gewichtscontrole &
Anti-diabetes
KAT 2 kg ℮

PL-STERKLINIEK-0014-dry-wcc-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

&

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Bloedsuiker
ondersteuningEiwit-rijk

Vezel+Gewicht
beheersing

gewichtscontrole 
& anti-diabetes

Gewicht kat                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                             (in g)

Streefgewicht Gewichtsverlies* Behoud gewicht

3 kg 27 g 46 g

4 kg 37 g 57 g

5 kg 45 g 67 g

6 kg 54 g 77 g

7 kg 62 g 86 g

8kg 69 g 95 g

9 kg 76 g 104 g

10 kg 83 113 g

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte 
en varken, (min. 34%)), gehydro-
lyseerd dierlijk eiwit (gevogelte), 
gedroogde bietenpulp, gerst, aard-
appel zetmeel, mais, lignocellulose, 
zalmolie, dierlijk vet (gevogelte), 
ruwe lecithinen, kaliumchloride, 
DL-methionine, calcium carbonaat, 
cichorei-inuline, taurine, glucosa-
mine, chondroïtine sulfaat, L-carni-
tine (0,03%). Koolhydraatbronnen: 
gerst, aardappel zetmeel, mais.
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 24000 IE, Vitamine D3 
2400 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
240 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 113 mg; als 
zink methionine 100 mg) 213 mg, 
Mangaan (mangaansulfaat, mono-
hydraat) 32 mg, Jodium (calcium-
jodaat) 6 mg, Selenium (natrium 
seleniet) 0,1 mg. Geconserveerd 
met in de EU toegestane conser-
veringsmiddelen en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Energie 14600 kJ/kg (3500 kcal/
kg), Eiwit 47%, Vetgehalte 9,5%, 
Ruwe celstof 6,5%, Ruwe as 6,5%, 
Vocht 9%, Calcium 1%, Fosfor 
0,7%, Magnesium 0,07%, Zetmeel 
13,3%, Suikers totaal 0,3%, EPA/
DHA 0,6%.

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen katten die te zwaar of minder 
actief zijn.
Een verlaagd koolhydraatgehalte en gebruik 
van langzaam afbreekbare koolhydraten
helpen daarnaast bij het op peil houden van 
de bloedsuikerspiegel.

10 *Voor gewichtsverlies kat voeren naar het streefgewicht

Verlaagd vet- en

energiegehalte

in 2 en 5kg



8 718868 909138

Maag-darm
ondersteuning

Makkelijk
verteerbaar

Omega 3 Na-K-Cl

Licht

verteerbaar

Maag-darm
ondersteuning
KAT 2 kg ℮

PL-STERKLINIEK-0033-dry-isc-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Na-K-Cl

Omega-3Makkelijk
verteerbaar

maag-darm
ondersteuning

Gewicht kat                   Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                             (in g)

Ondergewicht Optimaal
gewicht Overgewicht

2 kg 47 g

3 kg 63 g 52 g

4 kg 79 g 64 g 50 g

5 kg 93 g 76 g 59 g

6 kg 107 g 87 g 68 g

7 kg 98 g 76 g

8 kg 108 g 84 g

9 kg 92 g

10 kg 100 g

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte), 
mais, rijst, gehydrolyseerde dierlijke 
eiwitten (gevogelte), dierlijk vet 
(gevogelte), vismeel, gedroogde 
bietenpulp (min. 5%), gedroogd 
heel ei, zalmolie (min. 2%), bier-
gist, kaliumchloride, natriumchlori-
de, taurine, fructo-oligosacchariden 
(FOS, min. 0,02%), mojave yucca 
(min. 0,01%).
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 24000 IE, Vitamine D3 
2400 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
240 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 113 mg; als 
zink methionine 100 mg) 213 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 6 mg, Sele-
nium (natrium seleniet) 0,12 mg. 
Technologische toevoegingsmid-
delen: geconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Eiwit 34%, Vetgehalte 18,5%, 
Ruwe celstof 2%, Ruwe as 8,5%, 
Vocht 9%, Calcium 1,2%, Fosfor 
0,9%, Magnesium 0,11%, Na-
trium 0,45%, Kalium 0,9%, EPA/
DHA 0,7%.

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikeld 
voor volwassen katten met maag-darm-
problemen, zoals acute of chronische diarree 
en braken. Het dieet is zeer goed verteerbaar 
en bevat aanvullingen van voedingsstoffen die 
met braken en diarree verloren gaan.
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Lichtverteerbaar

in 2 en 5kg



8 718868 909176

Hypoallergeen
Gehydrolyseerd

Allergie
beheersing

Gehydrolyseerd
vis-eiwit

Makkelijk
verteerbaar

Omega 3

Zonder

tarwe en soja

Hypoallergeen
Gehydrolyseerd
KAT 2 kg ℮

PL-STERKLINIEK-0017-dry-hhc-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Omega-3Makkelijk
verteerbaar

Gehydrolyseerd
vis-eiwit

Allergie
beheersing

Gewicht kat                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                             (in g)

Ondergewicht Optimaal
gewicht Overgewicht

2 kg 49 g

3 kg 67 g 54 g

4 kg 83 g 68 g

5 kg 98 g 80 g 62 g

6 kg 112 g 92 g 71 g

7 kg 103 g 80 g

8 kg 114 g 88 g

9 kg 97 g

10 kg 104 g

Samenstelling
gehydrolyseerd vis-eiwit (min. 
27%), gebroken rijst, aardappel 
zetmeel, gedroogde bietenpulp 
(min. 6%), dierlijk vet (gevogelte), 
plantaardige oliën en vetten (lijn-
zaad), zalmolie, dicalciumfosfaat, 
calcium carbonaat, DL-methionine, 
taurine. Eiwitbronnen: gehydroly-
seerd vis-eiwit, rijst. Koolhydraat-
bronnen: rijst, aardappel zetmeel.
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 24000 IE, Vitamine D3 
2400 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
240 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 113 mg; als 
zink methionine 40 mg) 153 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 6 mg, Se-
lenium (natrium seleniet) 0,1 mg. 
Technologische toevoegingsmid-
delen: geconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Eiwit 26,5%, Vetgehalte 15%, 
Ruwe celstof 2%, Ruwe as 8%, 
Vocht 9%, Calcium 0,9%, Fosfor 
0,6%, Magnesium 0,09%, EPA/
DHA 1,1%.

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen katten met voedsel-
overgevoelige huid- of maag-darmklachten.
Het bevat voor-verteerd (gehydrolyseerd)
vis-eiwit als enige bron van dierlijk eiwit.
Visolie is toegevoegd ter ondersteuning van 
huid en vacht.

hypoallergeen
gehydrolyseerd
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Zonder tarwe

en soja

in 2 en 5kg



8 718868 909091

Hypoallergeen
Konijn

Allergie
beheersing

Makkelijk
verteerbaar

Omega 3 Rijk aan
konijn

Zonder

granen

Hypoallergeen
Konijn

KAT 2 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0031-dry-hrc-2-30032015STERKLINIEK.NL

2 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Omega-3Makkelijk
verteerbaar

Rijk aan konijnAllergie
beheersing

Samenstelling
Aardappel zetmeel, verwerkt 
dierlijk eiwit (konijn, min. 26%), 
gehydrolyseerde dierlijke eiwitten 
(gevogelte), gedroogde bietenpulp 
(min. 6%), dierlijk vet (gevogelte), 
zalmolie, koolzure zeeschelpen 
(oesterschelpen), DL-methionine, 
taurine. Eiwitbronnen: verwerkt 
dierlijk eiwit (konijn), gehydroly-
seerde dierlijke eiwitten (gevogel-
te). Koolhydraatbronnen: aardappel 
zetmeel.
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 21000 IE, Vitamine D3 
2100 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
210 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 99 mg; als 
zink methionine 100 mg) 199 mg, 
Mangaan (mangaansulfaat, mono-
hydraat) 32 mg, Jodium (calcium-
jodaat) 5 mg, Selenium (natrium 
seleniet) 0,1 mg. Geconserveerd 
met in de EU toegestane conser-
veringsmiddelen en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Eiwit 28,5%, Vetgehalte 17,5%, 
Ruwe celstof 2,5%, Ruwe as 7%, 
Vocht 9%, Calcium 1,2%, Fosfor 
1%, Magnesium 0,11%, EPA/
DHA 1,1%.

Gewicht kat                   Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                             (in g)

Ondergewicht Optimaal
gewicht Overgewicht

2 kg 47 g

3 kg 64 g 52 g

4 kg 80 g 65 g 51 g

5 kg 94 g 77 g 60 g

6 kg 108 g 88 g 69 g

7 kg 99 g 77 g

8 kg 110 g 85 g

9 kg 93 g

10 kg 101 g

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen katten met voedsel-
overgevoelige huid- of maag-darmklachten. 
Het bevat konijn als primaire bron van dierlijk
eiwit en is graanvrij samengesteld.
Visolie is toegevoegd ter ondersteuning van 
huid en vacht.

hypoallergeen
konijn

13

Zonder
granen

in 2 en 5kg



8 718868 909190

Puppy

Darmbalans Evenwichtige
groei

Gewricht
ondersteuning

Huid & Vacht
ondersteuning

Zonder

tarwe en soja

Puppy

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0076-dry-pd-2,5-30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Natuurlijk geconserveerd en zonder
kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen

Sterkliniek onderhoudsvoeding puppy is een 
zeer smakelijke uitgebalanceerde voeding 
voor de opgroeiende jonge hond tot een
leeftijd van 1 tot 1,5 jaar. Deze voeding bevat 
82% eiwit van dierlijke bronnen, toevoeging 
van verse kip, en is samengesteld zonder 
tarwe en soja.

puppy

14

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte 
(36%), verse kip (4%)), rijst, mais, 
gedroogde bietenpulp, dierlijk vet 
(gevogelte) (5%), gedroogd heel ei, 
bakkersgist, gehydrolyseerde dier-
lijke eiwitten (gevogelte), zalmolie 
(2,5%), lijnzaad (2%), aardap-
pelzetmeel, ruwe lecithinen, kool-
zure zeeschelpen (oesterschelpen), 
natriumchloride, kaliumchloride, 
cichorei inuline (0,1%), glucosa-
mine, chondroitine sulfaat, fructo-
oligosacchariden (FOS, 0,02%), 
mojave yucca (0,002%). 
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 85 mg; als 
zink methionine 40 mg) 125 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 4,5 mg, 
Selenium (als natrium seleniet 0,09 
mg; als selenomethionine 0,02 mg) 
0,11 mg. TNatuurlijk geconserveerd 
met natuurlijke tocoferolen, roze-
marijn extract, en citroenzuur.
Analytische bestanddelen
Eiwit 28%, Vetgehalte 18%, Ruwe 
celstof 2,5%, Ruwe as 7,5%, Vocht 
9%, Calcium 1,2%, Fosfor 1%, 
Magnesium 0,1%, Taurine 0,2%.

Volwassen gewicht hond          Dagelijkse hoeveelheid
(in kg)                                                 (in g)

2-5 mnd 5-9 mnd 9-12 mnd 12-18 mnd

2,5 kg 65 - 70 g 70 g 65 g

5 kg 95 - 110 g 110 g 105 g

10 kg 145 - 190 g 190 g 180 g

15 kg 200 - 250 g 250 g 240 g

20 kg 230 - 310 g 310 g 290 g

30 kg 280 - 420 g 420 g 415 g 400 g

40 kg 340 - 520 g 520 g 510 g 500

50 kg 340 - 600 g 615 g 625 g 590 g

60 kg 370 - 690 g 720 g 725 g 690 g

70 kg 420 - 770 g 800 g 790 g 760 g

80 kg 450 - 850 g 880 g 870 g 840 g

Darmbalans Evenwichtige
groei

Huid & Vacht
ondersteuning

Gewricht
ondersteuning

Zonder tarwe

en soja

in 2,5 en 10kg



8 718868 909213

Volwassen Hond

Darmbalans Natuurlijk
geconserveerd

Rijk aan
dierlijk eiwit

Huid & Vacht
ondersteuning

Zonder

tarwe en soja

Volwassen Hond

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0079-dry-ad-2,5-30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Darmbalans

Huid & Vacht
ondersteuning

Rijk aan
dierlijk eiwit

Natuurlijk geconserveerd en zonder
kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte 
(32%), verse kip (4%)), rijst, mais, 
gedroogde bietenpulp, dierlijk vet 
(gevogelte) (5%), gedroogd heel 
ei, bakkersgist, gehydrolyseerde 
dierlijke eiwitten (gevogelte), zalm-
olie (2%), lijnzaad (2%), aardap-
pelzetmeel, koolzure zeeschelpen 
(oesterschelpen), ruwe lecithinen, 
natriumchloride, kaliumchloride, ci-
chorei inuline (0,1%), fructo-oligo-
sacchariden (FOS, 0,02%), mojave 
yucca (0,002%). 
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 15000 IE, Vitamine D3 
1500 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
150 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 70 mg; als 
zink methionine 40 mg) 110 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 4 mg, Se-
lenium (als natrium seleniet 0,079 
mg; als selenomethionine 0,02 mg) 
0,09 mg. Natuurlijk geconserveerd 
met natuurlijke tocoferolen, roze-
marijn extract, en citroenzuur.
Analytische bestanddelen
Eiwit 28%, Vetgehalte 14%, Ruwe 
celstof 3%, Ruwe as 7%, Vocht 
9%, Calcium 1,2%, Fosfor 0,9%, 
Magnesium 0,1%.
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Natuurlijk
geconserveerd

volwassen hond

Sterkliniek onderhoudsvoeding volwassen 
hond is een zeer smakelijke voeding
afgestemd op de voedingsbehoefte van
volwassen honden. Deze voeding bevat 81% 
eiwit van dierlijke bronnen, toevoeging van 
verse kip, en is samengesteld zonder tarwe 
en soja.

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht Overgewicht

2 kg 57 g 51 g 41 g

4 kg 96 g 85 g 68 g

6 kg 130 g 116 g 93 g

8 kg 161 g 143 g 115 g

10 kg 191 g 169 g 136 g

15 kg 258 g 230 g 185 g

20 kg 321 g 285 g 229 g

30 kg 435 g 386 g 310 g

40 kg 539 g 479 g 385 g

50 kg 637 g 567 g 455 g

60 kg 731 g 650 g 522 g

Zonder tarween soja

in 2,5 en 10kg



8 718868 909237

Senior Hond

Darmbalans Nier
ondersteuning

Gewricht
ondersteuning

Huid & Vacht
ondersteuning

Zonder

tarwe en soja

Senior Hond

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0082-dry-sd-2,5-30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Natuurlijk geconserveerd en zonder
kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen

Sterkliniek onderhoudsvoeding senior is
een licht verteerbare, smakelijke voeding
ontwikkeld voor oudere honden.
Een gematigd fosforgehalte helpt de
nierfunctie te ondersteunen. Deze voeding
bevat 79% eiwit van dierlijke bronnen,
toevoeging van verse kip, en is samengesteld 
zonder tarwe en soja.

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte 
(25%), verse kip (4%)), rijst, mais, 
gedroogde bietenpulp, plantaar-
dige oliën en vetten (koolzaad)
(4%), biergist, gedroogd heel ei, 
gehydrolyseerde dierlijke eiwit-
ten (gevogelte), zalmolie (2%), 
aardappelzetmeel, lijnzaad, ruwe 
lecithinen, koolzure zeeschelpen 
(oesterschelpen), kaliumchloride, 
cichorei inuline (0,1%), glucosa-
mine, chondroitine sulfaat, fructo-
oligosacchariden (FOS, 0,02%), 
mojave yucca (0,002%). 
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Zink (als zink sulfaat, 
monohydraat 85; als zink methi-
onine 40  mg) 125 mg, Jodium 
(calciumjodaat) 4,5 mg, Selenium 
(als natrium seleniet 0,12 mg; als 
selenomethionine 0,03 mg) 0,15 
mg. Natuurlijk geconserveerd met 
natuurlijke tocoferolen, rozemarijn 
extract, en citroenzuur.
Analytische bestanddelen
Eiwit 26%, Vetgehalte 13%, Ruwe 
celstof 3%, Ruwe as 6,5%, Vocht 
9%, Calcium 1,1, Fosfor 0,7%, 
Magnesium 0,13%.
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senior hond

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht Overgewicht

2 kg 58 g 51 g 41 g

4 kg 97 g 86 g 69 g

6 kg 131 g 117 g 94 g

8 kg 163 g 145 g 116 g

10 kg 193 g 171 g 138 g

15 kg 261 g 232 g 186 g

20 kg 324 g 288 g 231 g

30 kg 439 g 390 g 313 g

40 kg 544 g 484 g 389 g

50 kg 644 g 572 g 460 g

60 kg 738 g 656 g 527 g

Darmbalans Nier
ondersteuning

Huid & Vacht
ondersteuning

Gewricht
ondersteuning

Zonder tarwe

en soja

in 2,5 en 10kg



8 718868 909312

Urineweg
Ondersteuning

Blaas
ondersteuning

Omega-3 pH beheersing

Voorkomen

en oplossen

van struviet

Urineweg Ondersteuning

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0100-dry-usd-2,5-30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen honden waarbij zich
struvietkristallen in de blaas hebben gevormd. 
Het bevat een verlaagd eiwitgehalte en
bevordert uitscheiding van een zure urine, 
waardoor gevormde kristallen oplossen en 
vorming van nieuwe kristallen wordt
voorkomen.

Samenstelling
Aardappel zetmeel, verwerkt en 
gehydrolyseerd dierlijk eiwit (ge-
vogelte), gerst, mais, dierlijk vet 
(gevogelte), gedroogde bieten-
pulp, erwtenmeel, gedroogd heel 
ei, plantaardige oliën en vetten 
(lijnzaad), zalmolie, bakkersgist, 
DL-methionine, kaliumchloride, 
natriumchloride, calcium carbonaat, 
glucosamine (min. 0,2%). Urine-
verzurende stoffen: DL-methionine, 
ammonium chloride, fosforzuur.
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat) 85 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 4,5 mg, 
Selenium (natrium seleniet) 0,1 
mg. Geconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Eiwit 19,5%, Vetgehalte 18%, 
Ruwe celstof 3%, Ruwe as 4,5%, 
Vocht 9%, Calcium 0,6%, Fosfor 
0,5%, Magnesium 0,07%, Natri-
um 0,3%, Kalium 0,7%, Chloride 
0,9%, Zwavel 0,2%, Taurine 0,1%, 
EPA/DHA 0,6%.
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urineweg
ondersteuning

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht Overgewicht

2 kg 54 g 48 g 38 g

4 kg 90 g 80 g 64 g

6 kg 122 g 108 g 87 g

8 kg 151 g 135 g 108 g

10 kg 179 g 159 g 128 g

15 kg 242 g 216 g 173 g

20 kg 301 g 267 g 215 g

30 kg 408 g 363 g 291 g

40 kg 506 g 450 g 361 g

50 kg 598 g 532 g 427 g

60 kg 686 g 610 g 490 g

Blaas
ondersteuning pH beheersing

Omega-3

Voorkomen enoplossen vanstruviet

in 2,5 en 10kg



8 718868 909350

Nierdieet

Energie-rijk Nier
ondersteuning

Omega-3 Rijk aan ei

Verlaagd

eiwit- en

fosforgehalte

Nierdieet

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0103-dry-rdd-2,5-30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen honden met een verminderde 
nierfunctie.
Het verlaagde eiwit- en fosforgehalte helpen 
het verlies aan nierfunctie te vertragen.
Gebruik van ei als eiwitbron draagt zorg voor 
voldoende opname van alle benodigde
eiwit-bouwstoffen.

Samenstelling
Gedroogd heel ei (16%), aardap-
pel zetmeel, rijst, mais, dierlijk vet 
(gevogelte), gedroogde bietenpulp, 
erwten, verwerkt dierlijk eiwit 
(gevogelte)(4%), bakkersgist, ge-
hydrolyseerde dierlijke eiwitten 
(gevogelte)(3%), zalmolie (3%), 
calcium carbonaat, kaliumcitraat, 
taurine, Eiwitbonnen: gedroogd 
heel ei, verwerkt dierlijke eiwit (ge-
vogelte), gehydrolyseerde dierlijke 
eiwitten (gevogelte).
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 85 mg; als 
zink-methionine 100 mg) 185 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 4,5 mg, 
Selenium (natrium seleniet) 0,1 
mg. Geconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Energie 16700 kJ/kg (3980 kcal/
kg), Eiwit 17%, Vetgehalte 20%, 
Ruwe celstof 3%, Ruwe as 5%, 
Vocht 9%, Calcium 0,7%, Fosfor 
0,4%, Magnesium 0,09%, Na-
trium 0,15%, Kalium 0,7%, EPA/
DHA 1%.
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Nierdieet

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht

2 kg 53 g 47 g

4 kg 89 g 79 g

6 kg 121 g 108 g

8 kg 150 g 133 g

10 kg 178 g 158 g

15 kg 241 g 214 g

20 kg 299 g 265 g

30 kg 405 g 360 g

40 kg 502 g 446 g

50 kg 594 g 528 g

60 kg 681 g 605 g

Energie-rijk Nier
ondersteuning

Rijk aan eiOmega-3

Verlaagd eiwit-

en fosforgehalte

in 2,5 en 10kg



8 718868 909275

&Gewichtscontrole
Anti-diabetes

Gewicht
beheersing

Vezel+ Eiwit-rijk Bloedsuiker
ondersteuning

Verlaagd

vet- en energie-

gehalte

Gewichtscontrole &
Anti-diabetes

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0091-dry-wcd-2,5 30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen honden die te zwaar of minder 
actief zijn. Een verlaagd koolhydraatgehalte 
en gebruik van langzaam afbreekbare
koolhydraten helpen daarnaast bij het op peil 
houden van de bloedsuikerspiegel.

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte 
en varken, (min. 25%)), gehydro-
lyseerd dierlijk eiwit (gevogelte), 
gerst, gedroogde bietenpulp, 
erwtenbloem, aardappelzetmeel, 
lignocellulose, dierlijk vet (gevo-
gelte), zalmolie, ruwe lecithinen, 
kaliumchloride, calcium carbonaat, 
cichorei-inuline, glucosamine, 
chondroïtine sulfaat, L-carnitine 
(0,03%). Koolhydraatbronnen: 
gerst, erwtenbloem, aardappel zet-
meel.  Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 85 mg; als 
zink methionine 100 mg) 185 mg, 
Mangaan (mangaansulfaat, mono-
hydraat) 32 mg, Jodium (calcium-
jodaat) 4,5 mg, Selenium (natrium 
seleniet) 0,1 mg. Geconserveerd 
met in de EU toegestane conser-
veringsmiddelen en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Energie 13300 kJ/kg (3190 kcal/
kg), Eiwit 38%, Vetgehalte 10%, 
Ruwe celstof 8,5%, Ruwe as 6,5%, 
Vocht 9%, Calcium 1,2%, Fosfor 
0,9%, Magnesium 0,1%, Zetmeel 
17,9%, Suikers totaal 0,5%, EPA/
DHA 0,6%.
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gewichtscontrole
& anti-diabetes

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Streefgewicht Gewichtsverlies* Behoud gewicht

4 kg 37 g 47 g

6 kg 62 g 80 g

8 kg 84 g 108 g

10 kg 104 g 134 g

15 kg 123 g 159 g

20 kg 167 g 215 g

30 kg  208 g 267 g

40 kg 281 g 362 g

50 kg 349 g 449 g

60 kg 413 g 531 g

Gewicht
beheersing Eiwit-rijk

Vezel+ Bloedsuiker
ondersteuning

*Voor gewichtsverlies hond voeren naar het streefgewicht

Verlaagd vet- enenergiegehalte

in 2,5 en 10kg



8 718868 909299

Hypoallergeen
Gehydrolyseerd

Allergie
beheersing

Gehydrolyseerd
vis-eiwit

Omega-3 Makkelijk
verteerbaar

Zonder

tarwe en soja

Hypoallergeen
Gehydrolyseerd

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0094-dry-hhd-2,5-15032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen honden met voedsel-
overgevoelige huid- of maag-darmklachten. 
Het bevat voor-verteerd (gehydrolyseerd)
vis-eiwit als enige bron van dierlijk eiwit.
Visolie is toegevoegd ter ondersteuning van 
huid en vacht.

Samenstelling
Gebroken rijst, gehydrolyseerd vis-
eiwit (min. 21%), aardappel zet-
meel, gedroogde bietenpulp (min. 
8%), dierlijk vet (gevogelte), plant-
aardige oliën en vetten (lijnzaad), 
zalmolie, dicalciumfosfaat, calcium 
carbonaat, taurine.
Eiwitbronnen: rijst, gehydrolyseerd 
vis-eiwit. Koolhydraatbronnen: rijst, 
aardappel zetmeel.
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 85 mg; als 
zink methionine 40 mg) 125 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 4,5 mg, Se-
lenium (natrium seleniet) 0,1 mg. 
Technologische toevoegingsmid-
delen: geconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Eiwit 21%, Vetgehalte 14%, Ruwe 
celstof 2,5%, Ruwe as 7,5%, 
Vocht 9%, Calcium 0,9%, Fosfor 
0,6%, Magnesium 0,1%, EPA/
DHA 1,1%.
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hypoallergeen
gehydrolyseerd

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht Overgewicht

2 kg 57 g 51 g 41 g

4 kg 96 g 85 g 69 g

6 kg 130 g 116 g 93 g

8 kg 162 g 144 g 115 g

10 kg 191 g 170 g 136 g

15 kg 259 g 230 g 185 g

20 kg 321 g 286 g 229 g

30 kg 435 g 387 g 311 g

40 kg 540 g 480 g 386 g

50 kg 639 g 568 g 456 g

60 kg 732 g 651 g 523 g

Allergie
beheersing Omega-3

Gehydrolyseerd
vis-eiwit

Makkelijk
verteerbaar

Zonder tarwe

en soja

in 2,5 en 10kg



8 718868 909251

Hypoallergeen
Konijn

Allergie
beheersing

Gehydrolyseerd
vis-eiwit

Omega-3 Makkelijk
verteerbaar

Zonder

granen

Hypoallergeen
Konijn

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0085-dry-hrd-2,5-30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen honden met voedsel-
overgevoelige huid- of maag-darmklachten. 
Het bevat konijn als enige bron van dierlijk
eiwit en is graanvrij samengesteld. Visolie is 
toegevoegd ter ondersteuning van huid en 
vacht.

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (konijn, 
min. 28%), aardappel zetmeel, 
gedroogde bietenpulp (min. 10%), 
erwtenmeel, dierlijk vet (gevogelte), 
gehydrolyseerde dierlijke eiwitten 
(gevogelte), zalmolie, koolzure zee-
schelpen (oesterschelpen), taurine.
Eiwitbronnen: verwerkt dierlijk 
eiwit (konijn), erwtenmeel, ge-
hydrolyseerde dierlijke eiwitten 
(gevogelte). Koolhydraatbronnen: 
aardappel zetmeel, erwtenmeel.
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 85 mg; als 
zink methionine 100 mg) 185 mg, 
Mangaan (mangaansulfaat, mono-
hydraat) 32 mg, Jodium (calcium-
jodaat) 4,5 mg, Selenium (natrium 
seleniet) 0,1 mg. Geconserveerd 
met in de EU toegestane conser-
veringsmiddelen en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Eiwit 22,5%, Vetgehalte 13,5%, 
Ruwe celstof 5,5%, Ruwe as 6,5%, 
Vocht 9%, Calcium 1,2%, Fosfor 
1%, Magnesium 0,16%, EPA/
DHA 0,8%.
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hypoallergeen
konijn

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht Overgewicht

2 kg 60 g 54 g 43 g

4 kg 101 g 90 g 72 g

6 kg 137 g 122 g 98 g

8 kg 171 g 152 g 122 g

10 kg 202 g 179 g 144 g

15 kg 273 g 243 g 195 g

20 kg 339 g 301 g 242 g

30 kg 460 g 409 g 328 g

40 kg 570 g 507 g 407 g

50 kg 674 g 599 g 482 g

60 kg 773 g 687 g 552 g

Allergie
beheersing Omega-3

Rijk aan konijnMakkelijk
verteerbaar

Zonder
granen

in 2,5 en 10kg



8 718868 909336

Maag-Darm
ondersteuning

Makkelijk
verteerbaar

Omega-3 Na-K-Cl

Licht

verteerbaar

Maag-Darm
ondersteuning

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0108-dry-isd-2,5-30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen honden met
maag-darmproblemen, zoals acute of
chronische diarree en braken. Het dieet is zeer 
goed verteerbaar en bevat aanvullingen van 
voedingsstoffen die met braken en diarree 
verloren gaan.

Samenstelling
Rijst, verwerkt dierlijk eiwit (ge-
vogelte), gehydrolyseerde dierlijke 
eiwitten (gevogelte), aardappelzet-
meel, dierlijk vet (gevogelte), ge-
droogd heel ei, biergist, gedroogde 
bietenpulp (min. 4%), zalmolie 
(min. 2%), kaliumchloride, natri-
umchloride, fructo-oligosacchari-
den (FOS, min. 0,02%).
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 85 mg; als 
zink methionine 100 mg) 185 mg, 
Jodium (calciumjodaat) 4,5 mg, Se-
lenium (natrium seleniet) 0,1 mg. 
Technologische toevoegingsmid-
delen: geconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Eiwit 27,5%, Vetgehalte 16%, 
Ruwe celstof 2%, Ruwe as 8,5%, 
Vocht 9%, Calcium 1%, Fosfor 
0,8%, Magnesium 0,12%, Na-
trium 0,5%, Kalium 0,9%, EPA/
DHA 0,6%.
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maag-darm
ondersteuning

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht Overgewicht

2 kg 55 g 49 g 40 g

4 kg 93 g 83 g 67 g

6 kg 126 g 112 g 90 g

8 kg 157 g 139 g 112 g

10 kg 185 g 165 g  132 g

15 kg 251 g 223 g 179 g

20 kg 312 g 277 g 223 g

30 kg 422 g 375 g 302 g

40 kg 524 g 466 g 374 g

50 kg 620 g 551 g 443 g

60 kg 710 g 631 g 507 g

Makkelijk
verteerbaar Omega-3

Na-K-Cl

Licht

verteerbaar

in 2,5 en 10kg



8 718868 909374

Gewrichtsondersteuning

Gewricht
ondersteuning

Omega-3 Gewicht
beheersing

Gematigd

vet- en energie-

gehalte

Gewrichtsondersteuning

HOND 2,5 kg ℮
PL-STERKLINIEK-0106-dry-jsd-2,5-30032015STERKLINIEK.NL

2,5 kg ℮

Zonder kunstmatige kleur-, geur- en
smaakstoffen

Een Sterkliniek dieetvoeding die is ontwikkeld 
voor volwassen honden met bot- en gewrichts-
problemen. Het gematigde energiegehalte van 
het dieet helpt overgewicht te voorkomen.
De kraakbeen bouwstenen glucosamine en 
chondroitine-sulfaat helpen, tezamen met
visolie de gewrichten te ondersteunen.

Samenstelling
Verwerkt dierlijk eiwit (gevogelte), 
rijst, mais, gerst, gehydrolyseerd 
dierlijk eiwit (gevogelte), erwten, 
maisgries, dierlijk vet (gevogelte), 
zalmolie, gedroogd heel ei, calcium 
carbonaat,  natriumchloride, ruwe 
lecithinen, cichorei-inuline, biergist, 
glucosamine (0,08%), chondroï-
tine sulfaat (0,06%), L-carnitine 
(0,02%).
Toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3 
1800 IE, Vitamine E (alfa-tocoferol) 
180 mg, Koper (koper (II) sulfaat, 
pentahydraat) 5 mg, Zink (als zink 
sulfaat, monohydraat 85 mg; als 
zink methionine 100 mg) 185 
mg, Mangaan (mangaansulfaat, 
monohydraat) 32 mg, Jodium 
(calciumjodaat) 4,5 mg, Selenium 
(als natrium seleniet 0,09 mg; als 
selenomethionine 0,02 mg) 0,11 
mg. Teconserveerd met in de EU 
toegestane conserveringsmiddelen 
en antioxidanten.
Analytische bestanddelen
Energie 15000 kJ/kg (3590 kcal/
kg), Eiwit 26,5%, Vetgehalte 
12,5%, Ruwe celstof 4%, Ruwe 
as 6,5%, Vocht 9%, Calcium 1,1%, 
Fosfor 0,8%, Magnesium 0,11%, 
EPA/DHA 1%.
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gewrichts-
ondersteuning

Gewicht hond                    Dagelijkse hoeveelheid
       (in kg)                                            (in g)

Ondergewicht Optimaal gewicht Overgewicht

2 kg 59 g 53 g 42 g

4 kg 99 g 88 g 71 g

6 kg 135 g 120 g 96 g

8 kg 167 g 149 g 119 g

10 kg 198 g 176 g 141 g

15 kg 268 g 238 g 191 g

20 kg 332 g 295 g 237 g

30 kg 451 g 400 g 322 g

40 kg 559 g 497 g 399 g

50 kg 661 g 587 g 472 g

60 kg 758 g 673 g 541 g

Gewricht
ondersteuning Omega-3

Gewicht
beheersing

Gematigdvet- en energie-gehalte

in 2,5 en 10kg
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