INGREDIËNTEN
TOP INGREDIËNTEN VAN MENSEN DIE WE VERTROUWEN.

HONDEN SNACKS

VERSE REGIONALE

RECEPT

RUW EIWIT

HOEVEEL
VLEES?

HOEVEEL VERS OF
RAUW VLEES?

WHOLEPREY VLEES

30 - 40%

70 - 80%

100%

1

FREE-RUN DUCK

35%

70%

100%

Eend

YORKSHIRE PORK

40%

80%

100%

Varken

GRASS-FED LAMB

30%

80%

100%

Lam

SINGLES

INGREDIËNTEN

MAXIMAAL AANTAL
TREATS PER DAG

NUTTIGE INFORMATIE

GEMIDDELD ACTIEVE
HOND VAN 20 KG

SNACKS MET ZORGVULDIG UITGEKOZEN INGREDIËNTEN

Eend, peer, eendenlever, mix van tocoferolen

14

Zorgvuldig gevriesdroogd om de onweerstaanbare smaak te behouden waar honden dol op zijn!

Varken, varkenslever, pompoen, mix van tocoferolen

14

Een goede optie voor kieskeurige honden!

Lam, appels, lamslever, mix van tocoferolen

14

Ideaal voor honden met voedselallergieën, combineer de Singles snacks met de Singles voeding.

VOOR HONDEN
CLASSICS
AUTHENTIEKE VOEDING
UITZONDERLIJKE KWALITEIT

50% HOOGWAARDIGE
DIERLIJKE INGREDIËNTEN

NATHANAEL OF POLSON’S FARM IN TEES, ALBERTA. VERTROUWDE LEVERANCIER VAN GRASGEVOERDE LAM.

Deze recepten zijn een fantastische optie om je hond
kennis te laten maken met Acana, met 50% dierlijke
ingrediënten van hoge kwaliteit voor eiwitrijke en
smakelijke voeding.

VOOR KATTEN
REGIONALS

ACANA KAT

NET ZO UNIEK ALS JOUW HOND

VOEDING DIE ZE NODIG HEBBEN
SMAAK WAAR JE KAT DOL OP ZAL ZIJN

70% HOOGWAARDIGE

75% DIERLIJKE INGREDIËNTEN
VAN KLEINE PROOIDIEREN

Smakelijke voeding met een variëteit aan dierlijke
eiwitbronnen in vier voedzame, heerlijke recepten,
voor een rijke en volledige maaltijd.

Met 75% aan dierlijke ingrediënten van kleine
prooidieren, zijn de drie vernieuwde recepten
boordevol eiwit en onweerstaanbaar van smaak.
Compleet en voedzaam voor jouw lieve kat.

DIERLIJKE INGREDIËNTEN

HERITAGE

SINGLES

ONZE ORIGINELE BIOLOGICALLY
APPROPRIATE HONDENVOEDING

EEN BEPERKT AANTAL INGREDIËNTEN
BETEKENT NIET MINDER VLEES

60-75% HOOGWAARDIGE
DIERLIJKE INGREDIËNTEN

50% HOOGWAARDIGE

DIERLIJKE INGREDIËNTEN

65-70% DIERLIJKE INGREDIËNTEN
VAN KLEINE PROOIDIEREN

Met wel 60 - 75% dierlijke ingrediënten van hoge
kwaliteit, is er een voedend, smakelijk Acana Heritage
recept voor iedere levensfase van je hond.

Onze Singles recepten bevatten maar één dierlijk
eiwitbron, de perfecte keuze voor kieskeurige eters
of honden met voedselallergieën.

Vier recepten vol met dierlijke ingrediënten van
kleine prooidieren om katten een eiwitrijk dieet te
geven die deze carnivoren nodig hebben.

ACANA KAT
SMAAK WAAR JE KAT DOL OP ZAL ZIJN

SINGLES TREATS
KIESKEURIGE ETERS VERDIENEN
OOK EEN SNACK!

70-80% HOOGWAARDIGE
DIERLIJKE INGREDIËNTEN
VOLG ONS ONLINE

ACANA.NL

@ACANAPETFOODSBENELUX

FINESTPETFOODS.COM

Onze Singles Treats zijn zorgvuldig gevriesdroogd
om de voedingsstoffen en onweerstaanbare smaak
te behouden waar honden dol op zijn.

LEER DE

verschillen over

ONZE VOEDING

HONDEN- EN KATTENVOEDING

KOSTEN PER DAG
(+/- €0.02)

DROOGVOEDING

KOOLH. %

RUW EIWIT %

HOEVEEL VLEES?

HOEVEEL VLEES IS
VERS OF RAUW?

WHOLEPREY VLEES

CLASSICS

29.5%

29%

50%

33%

3

PRAIRIE POULTRY

29.5%

29%

50%

33%

kip, kalkoen, eieren

Kippenvleesmeel, gesneden haver, kippenvlees, kippen orgaanvlees (lever, hart, nier), hele rode linzen, hele groene erwten, hele groene linzen, vers kalkoenvlees

€ 0,81

Een goed introductiedieet voor honden die overstappen op Acana.

WILD COAST

29.5%

29%

50%

33%

haring, platvis, heek

Haringmeel, gesneden haver, hele haring, hele bot, haring olie, koudgeperste canola olie, hele zilver heek, hele rode linzen, hele groene erwten, hele groene linzen

€ 0,95

Een recept met als hoofdingrediënt vis. Hoog in Omega-3. Goed voor de gezondheid van de vacht
en huid.

CLASSIC RED

29.5%

29%

50%

33%

lam, rund, varken

Lamsvleesmeel, gesneden haver, angus rundvlees, yorkshire varken, lamsvet, hele rode linzen, hele groene erwten, hele groene linzen, lam, hele haver

€ 0,95

Dit recept met roodvlees is ideaal voor de kieskeurige hond. Met gesneden haver.

HERITAGE

18 - 30%

29 - 35%

60 - 75%

33%

3

PUPPY SMALL BREED

23%

33%

70%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, hele groene erwten, kippen orgaanvlees (lever, hart, nier), kippenvet, eieren, gefileerde platvis, gedroogde
haring

€ 0,53 (pup van 2.5 kg,
verwacht volwassen
7 kg)

Hoog in eiwit, vet en calorieën. Kleine formaat van de brok speciaal voor puppies van kleine
rassen.

PUPPY & JUNIOR

23%

33%

70%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, hele groene erwten, kippen orgaanvlees (lever, hart, nier), kippenvet, eieren, gefileerde platvis, gedroogde
haring

€ 0,85 (pup van 5 kg,
verwacht volwassen
20 kg)

Geeft de voedingswaarde die puppies nodig hebben. Geschikt voor alle rassen.

PUPPY LARGE BREED

27%

33%

70%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, hele groene erwten, kippen orgaanvlees (lever, hart, nier), haringmeel, eieren, gefileerde platvis, haringolie

€ 1,02 (pup van 5 kg,
verwacht volwassen
30 kg)

Hoog in eiwit en matig in vet voor een langzame, gelijkmatige groei van puppies van grote
rassen.

ADULT SMALL BREED

28%

31%

60%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, hele groene erwten, tuinbonen, kippenvet, kippen orgaanvlees (lever, hart, nier), gedroogde haring, eieren

€ 0,60 hond van 7 kg

Hoog in eiwit, met een klein formaat brok voor honden van kleine rassen.

ADULT DOG

30%

29%

60%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, hele groene erwten, tuinbonen, kippen orgaanvlees (lever, hart, nier), gedroogde haring, kippenvet, groene
linzen

€ 1,02 hond van 20 kg

Een goede optie voor honden die overgaan op Acana.

ADULT LARGE BREED

29%

31%

60%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, hele groene erwten, tuinbonen, kippen orgaanvlees (lever, hart, nier), gedroogde haring, eieren, gefileerde platvis

€ 1,87 hond van 40 kg

Hoog in eiwit en matig in vet om de gezonde spiermassa van grote honden te onderhouden.

SPORT & AGILITY

18%

35%

75%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, kippenvet, hele groene erwten, vers kippen orgaanvleees (lever, hart, nier), gedroogde haring, haringolie, eieren

€ 1,53 actieve hond van
20 kg

Hoog in eiwit, vet en calorieën om genoeg energie te kunnen geven aan sport-, werk- en
jachthonden.

LIGHT & FIT

26%

35%

65%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, hele groene erwten, erwtenvezels, vers kippenorgaanvlees (lever, hart, nier), gedroogde haring, eieren,
gefileerde platvis

€ 1,36 hond van 20 kg

Laagste in vet en calorieën. Goede optie voor honden die te zwaar zijn.

SENIOR

28%

33%

65%

33%

kip, eieren, platvis

Kipfilet, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rode linzen, hele groene erwten, vers kippen orgaanvleees (lever, hart, nier), gedroogde haring, erwtenvezels, eieren,
gefileerde platvis

€ 1,13 hond van 20 kg

Hoog in eiwit en matig in vet voor het behoud van spiermassa bij oudere honden.

SINGLES

29.5%

31%

50%

50%

1

FREE-RUN DUCK

29.5%

31%

50%

50%

eend

Vers eendenvlees, gedroogd eendenvlees, hele groene erwten, hele rode linzen, eenden orgaanvlees (lever, hart, nier), eendenvet, peren, hele garbanzo bonen, hele groene linzen, hele
gele erwten, gedroogd eenden kraakbeen

€ 1,62

Geweldige keuze voor honden met een gevoelige maag of allergieën.

YORKSHIRE PORK

29.5%

31%

50%

50%

varken

Varkensvlees, gedroogd varkensvlees, hele groene erwten, hele rode linzen, varkenslever, varkensvet, verse varkensnier, hele pompoen, hele garbanzo bonen, hele groene linzen

€ 1,40

Een goede optie voor kieskeurige honden met een gevoelige maag.

GRASS-FED LAMB

29.5%

31%

50%

50%

lam

Lamsvlees, gedroogd lamsvlees, hele groene erwten, hele rode linzen, rauwe lamslever, lamsvet, appels, hele garbanzo bonen, hele groene linzen, hele groene erwten

€ 1,40

Hoger in Omega 3-vetzuren. Goed voor de huid & vacht. Perfect voor gevoelige magen.

PACIFIC PILCHARD

29.5%

31%

50%

50%

sardine

Hele sardine, gedroogde hele sardine, hele groene erwten, hele rode linzen, hele garbonza bonen, sardine olie, groene boerenkool, spinazie, raapstelen, zonnebloemolie

€ 1,58

Een goede toevoeging aan een wisselend dieet en goede keuze voor kieskeurige honden.

REGIONALS DOG

25%

35%

70%

50%

5

WILD PRAIRIE

25%

35%

70%

50%

kip, kalkoen, snoekbaars, eieren, forel

Kippenvlees, kalkoenvlees, kippen orgaanvlees (lever, hart, nier), gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, gedroogde hele haring, hele groene erwten, hele rode linzen, hele
kikkererwten, eieren

€ 0,98

Dit dieet bevat een mix van gevogelte en vis die licht verteerbaar is.

GRASSLANDS

25%

35%

70%

50%

lam, eend, snoek, eieren, kalkoen

Rauw grasgevoerd lam, eendenvlees, eieren, gedroogd lamsvlees, gedroogde haring, gedroogd kalkoenvlees, heel groene erwten, hele rode linzen, hele kikkererwten, snoek

€ 1,14

Een goede aanvulling op een wisselend dieet en een goede optie voor kieskeurige eters.

PACIFICA

25%

35%

70%

50%

haring, pelser, platvis, heek, roodbaars

Hele haring, hele sardine, hele pijltandheilbot, gedroogde haring, gedroogde kabeljauw, gedroogde wijting, hele groene erwten, hele rode linzen, hele kikkererwten, hele groene erwten

€ 1,07

Hoger in Omega 3-vetzuren. Geweldig voor de gezondheid van huid en vacht. Geweldig voor
gevoelige magen.

RANCHLANDS

25%

35%

70%

50%

rund, lam, varken, bizon, snoekbaars

Angus rundvlees, lam, varken, gedroogd rundvlees, gedroogd lamsvlees, gedroogd varkensvlees, hele groene erwten, hele rode linzen, hele kikkererwten, rundervet

€ 1,21

Een goede aanvulling op een wisselend dieet en een goede optie voor kieskeurige eters.

ACANA KAT

21 - 28%

34 - 37%

65 - 75%

33 - 50%

4-6

WILD PRAIRIE

23%

37%

75%

50%

kip, kalkoen, haring, eieren, witvis, forel

Kippenvlees, kalkoenvlees, kippenlever, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, gedroogde hele haring, hele kievietsbonen, hele kikkererwten, kippenvet, hele rode linzen

€ 0,71

Een goede optie voor katten die overgaan op Acana. Makkelijk verteerbare eiwitten.

GRASSLANDS

23%

37%

75%

50%

kip, eend, kalkoen, eieren, witvis, kwartel

Eendenvlees, kippenvlees, eieren, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, gedroogde witvis, hele kievitsbonen, hele kikkererwten, kalkoenvlees, eendenvet

€ 0,78

Goede toevoeging aan een wisselend dieet en een unieke keuze voor kieskeurige eters.

PACIFICA

23%

37%

75%

50%

haring, makreel, heek, wijting, platvis, roodbaars

Hele haring, hele makreel, hele heek, gedroogde haring, gedroogde blauwe wijting, gedroogde makreel, hele kievitsbonen, hele kikkererwten, platvis, koolvisolie

€ 0,75

Hoog in Omega 3-vetzuren, wat goed is voor een gezonde huid en vacht.

FIRST FEAST

21%

37%

70%

33%

kip, haring, kalkoen, eieren, kwartel

Kip, gedroogd kippenvlees, gedroogde haring, hele haver, hele erwten, kippenvet, hele groene linzen, gedroogd kalkoenvlees, hele kikkererwten, hele rode linzen

€ 0,37 1,8 kg verpakking,
kat van 2 kg, 35 weken

Hoger in eiwit, vet en calorieën, een ideale optie groeiende kittens.

HOMESTEAD HARVEST

28%

34%

65%

33%

kip, kalkoen, eieren, eend

Kippenvlees, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, hele haver, hele erwten, kippenvet, hele groene linzen, hele kikkererwten, hele rode linzen, eieren

€ 0,63 kat van 5 kg

Een mix van gevogelte, een perfect recept om katten kennis te laten maken met Acana.

BOUNTIFUL CATCH

27%

34%

65%

33%

zalm, haring, heek, forel

Hele zalm, gedroogde zalm, gedroogde haring, hele haver, hele erwten, koolvisolie, hele groene linzen, hele heek, hele haring, hele kikkererwten

€ 0,63 kat van 5 kg

Hoog in Omega 3-vetzuren, wat goed is voor een gezonde huid en vacht.

INDOOR ENTRÉE

24%

37%

65%

33%

kip, haring, kalkoen, konijn

Kip, gedroogde kip, gedroogde haring, hele haver, hele erwten, kippenvet, hele groene linzen, gemalen miscanthusgras, kalkoenvlees, hele haring

€ 0,63 kat van 5 kg

Lager in vet en calorieën, een ideale optie voor mindere actieve binnenkatten.

TOP 10 INGREDIËNTEN

NUTTIGE INFORMATIE

GEMIDDELD ACTIEVE
HOND VAN 20 KG
11,4 KG VERPAKKING

11,4 KG VERPAKKING

GEMIDDELD ACTIEVE
HOND VAN 20 KG
11,4 KG VERPAKKING

VOEDING MET ÉÉN EIWITBRON

GEMIDDELD ACTIEVE
HOND VAN 20 KG
11,4 KG VERPAKKING

KAT VAN 4 KG 4,5 KG
VERPAKKING

