
hussebelux.be | Welke brokken voor mijn Hond ? 

Puppies Volwassen Hond 

0 tot 18 maanden Gewoon Gevoelige of Allergische & Glutenvrij Aktieve Kleine Senior 

Puppy 
tot 6 
maanden 

Puppy 
ouder 
dan 6 
maanden 
 
Zwangere 
of 
zogende 
teef 

Puppy 
met een 
gevoelige 
spijsverter
ing en om 
allergieën 
te 
bestrijden 

Hond met 
normale 
activiteit 
en zonder 
specifieke 
probleem 

Glutenvrij 

Algemene 
allergie, 
vacht 
en/of 
huid- 
probleem 

Glutenvrij 

Gevoelige 
vertering 
& allergie 
probleem 
 
 
 
Maat L 

Glutenvrij 

Gevoelige 
vertering 
& allergie 
probleem 
 
 
 
Maat XL 

Zonder granen 
(graanvrij) voor 
honden met een 

gevoelig 
spijsverteringsstelsel. 

Rijk aan eiwitten, 
geen spoor van gluten. 

 

Hyper Premium 

Hond met 
sport-
activiteit 
of puppy 
van het 
mastiff 
Type 
 
 
Maat L 

Hond met 
sport-
activiteit 
van het 
mastiff 
type 
 
 
 
Maat XL 

Hond van 
het kleine 
type 
Bichon, 
Yorkshire,
Griffon, 
Teckel, 
Shih Tzu, 
Lhassa … 

Obesitas 
Sterilisatie 

of pré-
operatief 
dieet door 
dierenarts 

Oudere 
volwassen 
hond met 
rustige 
activiteit 
  
Gevoelige  
ge- 
wrichten 

Kip Lam Kip Zalm Lam Kip Zalm Kip 

Valp 
Plus 

Puppy 
Maxi 

Valp 
Lamm 

Prima 
Plus 

Ocean 
Care 

Digest 
Lamm 

Digest 
Giant 

Opus 
Farm 

Opus 
Ocean 

Optimal Optimal 
Giant 

Optimal 
Mini 

Sterilised Senior 

              

12,5 kg 15 kg 12,5 | 7 kg 15 | 7 kg 12,5 | 7 kg 12,5 | 7 kg 12,5 kg 12 kg 12 kg 15 kg 15 kg 7 kg 15 kg 15 | 7 kg 



hussebelux.be | Welke brokken voor mijn Kat ? 

Kitten Volwassen Kat 

0 tot 6 
maanden Gewoon Gevoelige 

Allergische 
Ge-

stereliseerd Struviet Overgewicht 
of Senior De beste 

Voor kittens tot 6 
maanden. Zij 
zorgen voor een 
gelijkmatige 
ontwikkeling van 
spieren, ogen, 
het hart en 
organen, en een 
gezonde huid en 
vacht. 

Complete voeding voor volwassen 
katten met een normale 
energiebehoefte in goede vorm en 
gezondheid. 

Rijk aan dierlijke eiwitten en verrijkt 
met taurine, belangrijk voor het 
gezond houden van ogen, hart en de 
voortplantingsorganen. 

Hypoallergene 
voeding voor 
katten met een 
gevoelige 
spijsvertering. 
Bestrijd 
allergieën,  
intoleranties en 
verbeterd de 
vacht en huid. 

Ontwikkeld om 
te kunnen 
voorzien in de 
oedingsbehoefte 
van 
gesteriliseerde 
katten. 
Ondersteund de 
gezondheid van 
de urinewegen. 

Het toegevoegde 
natuurlijke 
cranberry extract 
helpt bij het 
verlagen van de 
pH-waarde in de 
urine. Voor een 
gezonde blaas en 
voorkomt 
Blaasgruis. 

Speciaal ontwikkeld voor 
gewichtsbeheersing 
met een gevoelige spijsvertering, 
ondersteund de hartfunctie, versterkt 
de weerstand en zorgt dat uw kat 
gezond en in vorm blijft. 

Lynx Senior is speciaal ontwikkeld 
voor oudere katten en is gluten-
graanvrij. 

Gluten-graanvrije 
formule op basis 
van 60% verse 
kip en aardappel 
voor katten met 
allergieën en een 
gevoelige 
spijsvertering. 
Laag percentage 
koolhydraten. 

Kip Vis Lam Kip 

Kattunge Krok Kyckling Krok Fisk Digest Lamm Sterilised Urinary Exclusive Light Lynx Senior Opus Lynx 

         

7 | 2 kg 7 | 3 kg 7 | 3 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 


