“A NEW VISION ON ANIMAL NUTRITION”
“CLOSE TO NATURE”
SINCE 1997

NETHERLANDS

Brochure / Brochüre / Folleto / Broszura
GB / FR / DE / ES / PL / NL

Premium Quality

Dog- & Catfood, Snacks, Treats, Supplements & Care
GB. Without any artificial fragrance, colour and flavourings. With natural anti oxidants
FR. Sans arômes et sans colorants artificiels. Avec des antioxydants naturels.
DE. Ohne Zusatz von künstlichen Duft-, Farb- und Geschmacksstoffen. Mit natürlichen Antioxidantien
ES. No contiene colorantes, saborizantes, aromatizantes ni antioxidantes quimicos.
PL. Kolor, zapach i smak bez substancji chemicznych. Z naturalnych przeciwutleniaczy 1
NL. Zonder kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen. Met natuurlijke anti-oxidanten.

“DE JUISTE KEUZE BIJ ELKE ACTIVITEIT EN LEVENSFASE”
Inleiding; Sinds 1997 ontwikkeld en produceert Greenheart-Premiums onder eigen receptuur
dus geen private label, voedingen, snacks en treats voor honden en katten voor de Europese
markt. Nieuw in deze brochure zijn de diverse verbeterde recepten voor de kat, alles hierover
op bladzijde 11 en een “Close to nature Diner” bladzijde 7.

INTRODUCTION
6 EDITION
GREENHEART-PREMIUMS
“CLOSE
TO NATURE”
BROCHURE
Deze Greenheart
productenwijzer
helpt u op weg bij de juiste
productkeuze.
De ingrediënten
zijn weergeven via de rehydratiefactor (berekening alle ingrediënten inclusief vocht) Alle
verpakkingen worden aangepast! Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bellen en/of mailen.

GB: Since 1997 develops, produces and innovate Greenheart-Premiums “close to nature” excellent complete nutrition,
snacks
& treatsalle
for dogs
& cats.en
Based
to their energy
needs, independent
on the different
varieties! Greenheart16 recepten;
zijn uniek
afgestemd
op de verschillende
gezondheiden levensfases
en
Premiums
alsoniveaus
producesvan
exclusive
Dog Vetbeds
andsporthond.
pillows underVoedingen
the trademark
LOVELY
NIGHTS.
activiteiten
uw huisdier
en/of
met
een hoger
vet % zijn

bedoeld voor actievere honden. Recepten met een geringer vet % zijn speciaal bedoeld als

FR: Introduction
Depuis 1997teGreenheart-Premiums
to nature
se développe
en innovant
et produisant
standaard :voedingen
weten; onderhoud,close
en/of
medium
activiteiten
en ook voor
hondendes
diealiments
complets
deovergewicht.
haute qualité pour les chiens et chats. Les recettes sont développées selon le principe suivant : les
lijden aan
besoins énergétiques des animaux déterminent le type de produit ! Greenheart-premiums propose également des
snacks
et des friandises,Zeggen
ainsi quealtijd
des compléments
alimentaires
naturels et
sains.
De productnamen;
iets over de
energiewaarde
van
hetGreenheart-Premiums
product. Sommigefabrique
productendes
worden
onder meerdere
categorieën
deze bijvoorbeeld
geschikt
également
tapis absorbants
pour chiens
de la marquegenoemd
VETBEDS omdat
et des oreillers
de marque LOVELY
NIGHTS.

zijn als onderhoudsvoeding maar tevens glutenvrij of hypoallergeen kunnen zijn. “Sensitive”

deze productenlijn
bevat veel
lam enund
rijst
bedoeld
voor de gevoeligeclose
hond.
DE: Einleitung;
Seit 1997 entwickelt,
produziert
innoviert
Greenheart-Premiums
to nature hochwertige komplette
Nahrung & Snacks für Hunde & Katzen mit natürlichen Inhaltsstoffen. Basierend auf den Energiebedarf des Tieres
ergibt sich das richtige Produkt ! Wir produzieren auch exklusive Hundedecken und Kissen unter dem Handelsnamen
LOVELY NIGHTS.

GREENHEART & MILIEU

Ook Greenheart
middels onze verpakkingen,
drukwerk,
recyclen
etc.eeen
bijdrage
te
ES: Introducción;
Desdeprobeert
1997, Greenheart-Premiums
“close to nature”
desarrolla,
produce
innova
una excelente
y
leveren aan
de groeiende
hoeveelheid
de necesidades
wereld. Quadebiologische
ingrediënten
completa
alimentación
para perros
y gatos, enafval
base in
a sus
energía, condierlijke
diferentes
recetas. Greenheartwerken wij
met biologisch
kip inpremium,
onze snacks
en zalcon
hetingredientes
nieuwe “Close
to nature
diner” bestaanpropone
Premiums
también
produce snacks
igualmente
naturales.
Greenheart-Premiums
uit biologische ingrediënten!
igualmente unas exclusivas camitas y colchonetas para perros, bajo la marca LOVELY NIGHTS.
Succes bij het lezen van deze inmiddels 8ste uitgave Greenheart productenwijzer.

PL: Wprowadzenie; Od 1997 roku, Greenheart-Premiums “Close to nature” produkuje innowacyjne, wysokiej jakości
kompletne pokarmy dla psów i kotów. Energetyczna potrzeba zwierzęcia ostatecznie decyduje o właściwym produkcie!
Produkujemy również pełną gamę zdrowych naturalnych przekąsek i suplementów. Od 2015 roku dodano dział szwalni.
Pod nazwą handlową LOVELY NIGHTS produkowane są ekskluzywne legowiska dla kota i psa oraz kosze i poduszki.

Frans Weisscher

NL: Introductie; Sinds 1997 bedenkt, produceert Greenheart-Premiums “Close to nature” innovatieve hoogwaardige
complete voedingen voor de hond & kat. De energetische behoefte van het dier bepaalt uiteindelijk het juiste product!
Tevens produceren wij een compleet assortiment aan gezonde natuurlijke snacks en supplementen. Sinds 2015 is
er een naaiafdeling bijgekomen. Onder de handels-naam LOVELY NIGHTS worden zowel vetbedden als exclusieve
manden en kussens geproduceerd.

DE EERSTE LEVENSFASE
GREENHEART SPECIAL MILK gering lactose gehalte.
Een melkpoeder met een hoge energiedichtheid en
(lactose). Wat diarree en daardoor uitdroging helpt
te voorkomen. Benaderd de moedermelk zeer dicht. Hierdoor hoeft u de pups
beduidend minder per dag te voeren slechts 3-4 keer.

GREENHEART-PREMIUMS
Speciaal voor alle zoogdieren,
Franseen
Weisscher
gering melksuikergehalte

THE FIRST STEPS
GREENHEART PUPPY ALL BREEDS
Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 4 - 6 maanden rasafhankelijk! Zeer
goede acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden
adviseert Greenheart Large breed/ Summer Style. Ingrediënten: Kip 34%, lam
21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

JONGE HONDEN MIDDEL / GROTE RASSEN
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GREENHEART LARGE BREED/ SUMMER STYLE
GLUTEN VRIJ
Geringer Fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

STANDAARD ONDERHOUDSPRODUCTEN

GB: THE RIGHT CHOICE IN EACH ACTIVITY LEVEL
FR:
LE BON
POURongeacht
CHAQUE ACTIVITÉ
Eigenlijk
is CHOIX
elk product
de energetische waarde een onderhoudsproduct.
DE:
DIE RICHTIGE PRODUKTWAHL
JEDER
Onderhoudsvoeding
is het dagelijks BEI
menu
voor AKTIVITÄT
uw huisdier! Voor meer actievere en zeer
ES:
LA OPCIÓN
CORRECTA
PARA CADA ACTIVIDAD.
intensieve
arbeid
zijn er “ onderhoudsproducten
op maat! De meest gebruikte en dus
WŁAŚCIWY
PL:
WYBÓR PRODUKTU
DZIAŁANIU,
standaard
onderhoudsproducten
treftWu KAŻDYM
aan op deze
bladzijde.
NL: DE JUISTE PRODUCTKEUZE BIJ ELKE ACTIVITEIT

Greenheart Normal Use Light
Bevat 7,5 % Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding. En/of voor honden met
GB: 16 different recipes for dogs and 7 for cats. For each activity level, also veterinarian recipes for health problems such
overgewicht
en zij dieprotein
snel aankomen.
Ingrediënten: Vleesmeel 34%, tarwe, maïs,
as
season independent
digestive disorders.
dierlijk
eiwitextract,
rijst,
bieten,
appel,niveau
kippenvet,
zalmolie,
FR: 16
recettes
pour les chiens
adaptées
à chaque
d’activité,
7 recettesgehydroliseerde
pour les chats et des recettes élaborées
pour
les problèmes de santé comme les troubles digestifs en lien avec le type de protéines.
kippenlever.

DE: Für Hunde 16 verschiedene Rezepte, für Katzen 7 für jedes Aktivitätsniveau, auch veterinäre Produkte für sensible
Hunde & Katzen.
Greenheart Normal Use Meal
ES: Con 16 recetas diferentes para perros y 7 para gatos , para cada nivel de actividad. También disponemos de recetas
Bevat
8 %especiales
vet is eenpara
diner
geschiktdeals
afwisseling!
wateretc,
over
deze
maaltijd
veterinarias
problemas
salud,
trastornosHeet
digestivos,
con
diferentes
fuentes de proteina.
en psów
afgekoeld
opdienen!
Ingrediënten:
vleesmeel
22%,
dierlijk eiwitextract
PL: Dla
16 różnych
przepisów,
dla kotów 7Maïs,
dla każdego
poziomu
aktywności,
również produkty weterynaryjne dla
wrażliwych
psów
i kotów.
12%, erwt,
tarwe,
kippenvet, appel, bieten, zalmolie, gehydroliseerde kippenlever.
NL: 16 verschillende recepten voor de hond, 7 voor de kat voor elk activiteitenniveau!
Ook veterinair zoals seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornissen.

Greenheart Medium Energy

Bevat 12 % vet; Zeer geschikt voor honden met een medium activiteiten niveau!
Ingrediënten: Vleesmeel 27%, maïs, tarwe, kip, dierlijk eiwit extract, rijst,
gerst, kippenvet, zalmolie, bieten, aardappel, appel, lecithine, gehydroliseerde
kippenlever.
GB:
GREENHEART MAKES THE DIFFERENCE

FR: GREENHEART FAIT LA DIFFERENCE
DE: GREENHEART MACHT DEN UNTERSCHIED
onderhoudsvoedingen
Medium
Sensitive, Anti Allergy zijn omschreven op bladzijde 4.
GREENHEART
ES:Deze
MARCA LA
DIFERENCIA
PL: GREENHEART ROBI RÓŻNICĘ
NL: GREENHEART MAAKT HET VERSCHIL

SPECIAAL VOOR DE KLEINE RASSEN!

GB: GREENHEART is; Organic, Grain free, gluten free, hypo allergenic, low on energy to extreme energy, struvite diet but
especially recipes meant for daily energetic needs.
Greenheart
Breeds
FR: GREENHEART
est : Small
biologique,
sans céréales, sans gluten, hypoallergénique,Gluten
de faiblevrij
à forte energie, ou régime
Bevat 18
% les
vetrecettes
en is vrij
van schadelijke gluten.
Kleine
rassen verbranden
struvite.
Mais
Greenheart-premiums
sont surtout
spécifiques
aux besoins meer
énergétiques quotidiens des
chiens
et chats. tot hun grotere soortgenoten! Deze voeding bevat voldoende
in verhouding
DE: GREENHEART
ist; Biologisch,
getreidefrei,
von wenig
Energiekomt.
bis extreme Energie, Struvitvet en is tevens
aangevuld
met veelglutenfrei,
vis wathypoallergen,
de acceptatie
ten goede
Diät. Vor allem aber Rezepte für die täglichen energetischen Bedürfnisse der Tiere.
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
ES: GREENHEART es, Biológico, recetas sin cereales, libre de gluten, hipoalergénicas, desde baja necesidad energética
bieten,
johannesbrood,
gist,
lecithine,
kippenlever.
hasta
energía
extrema, dietazalmolie,
de estruvita
, y recetas
paragehydroliseerde
cada necesidad energética
de perros y gatos.
PL: GREENHEART to dieta organiczna, bezzbożowa i / lub bezglutenowa, hipoalergiczna, struwitowa, od niskiej do
ekstremalnej energii. Ale szczególnie przepisy na zaspokojenie codziennych potrzeb energetycznych zwierząt.
NL: GREENHEART is zowel Biologisch, granen en/of glutenvrij, hypoallergeen, struviet dieet, van geringe tot extreem
energie. Maar vooral recepten bedoeld voor de dagelijkse energetische behoeftes van het dier.

SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN!

Greenheart Large Breed / Summer Style

Gluten vrij

Geringer fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE OUDERE HOND!
Greenheart Senior Sensitive
Aangepast menu met een geringer fosforgehalte voor de oudere
en of rustige hond bevat lam en rijst. Zie verder op bladzijde 4
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GREENHEART SENSITIVE RECEPTEN

GB: EACH SYMBOL GIVESRIJK
IMPORTANT
DETAILS ABOUT
EACH RECIPE.
AAN LAMSVLEES
& RIJST
FR: LES SYMBOLES INDIQUENT LES INFORMATIONS IMPORTANTES DE CHAQUE RECETTE.
DE:
SYMBOLE,
GEBENrecepten
WICHTIGEN
INFORMATIONEN
PRO REZEPT.
Greenheart
Sensitive
bevatten
een hoog aandeel
lamsvlees, de hypoallergene
ES:
TODA
LA
INFORMACIÓN
IMPORTANTE
POR RECETA.
SÍMBOLOS,
CON
en glutenvrije variant bevat alleen lamsvlees als dierlijke eiwitbron.
(Anti Allergy)
PL: WAŻNE INFORMACJE WEDŁUG RECEPTURY.
NL: SYMBOLEN GEVEN BELANGRIJKE INFORMATIE PER RECEPT.
Deze 5 varianten zijn speciaal ontwikkeld voor de wat gevoelige rassen. De Medium
Sensitive, Energy Sensitive, Puppy All Breeds en de Senior Sensitive zijn niet hypoallergeen.
GB: Explanation symbols, 1 is the meat, 2= fat, then information about grains and gluten, hypoallergenic, veterinary and the
Voor die
rassen
die for
problemen
het verteren
van dierlijk eiwit afkomstig
energy
value.
Especially
overweight, ondervinden
normal, mediumbij
or extreme
activity level
FR: Signification
symboles
: le premier
indique ladeze
viande,
deuxième
matière
grasse,
van kip is des
de Anti
Allergy
een uitkomst
is le
geheel
op labasis
van
lam. puis les informations sur les
céréales et le gluten, la spécificité des produits : hypoallergénique, le niveau d’activité (surpoids, normal, moyen ou
extrême)
DE: Erklärung Symbole; 1 ist das Fleisch, zweitens das Fett, dann Informationen über Getreide und Gluten, hypoallergen,
veterinär und der Energiewert. Besonders für Übergewichtig, normales, mittleres oder extremes Aktivitätsniveau
ES: Explicación de símbolos, 1 la carne, 2 la grasa, después información sobre cereales y gluten, hipoalergénico,
Greenheart
Puppy
All Breeds
Lambsobrepeso,(zie
blz.medio
2) o extremo.
información
veterinaria
y diferentes
niveles de energíaRich
segúnin
actividad:
normal,
PL: Symbole
objaśnienia:
1 vanaf
to mięso,
2. tłuszcz,
o ziarnach
glutenach, hipoalergiczne,
Voor pups
alle rassen
+ 2 weken
tot +a 6następnie
maandeninformacje
rasafhankelijk!
Zeer/ goede
weterynaryjne i energetyczne. Zwłaszcza w przypadku nadwagi, normalnego, średniego lub ekstremalnego poziomu
acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden adviseert
aktywności.
Greenheart
de Large
Breed
/ Summer
NL: Verklaring
symbolen,
1 over
vlees
en/of vis, Style.
2de vet, dan info over granen/gluten, hypoallergeen,veterinaire en de
energetische waarde. Speciaal voor overgewicht, normaal, medium of extreem activiteitenniveau.

Greenheart Medium Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 11 % vet. Speciaal voor gevoelige rassen met een normaal activiteiten niveau.
GB:
GREENHEART
& ENVIRONMENT.
Ingrediënten:
Lam 30.8%,
kip 24.3%, rijst, tarwe, maïs, zalmolie, kippenvet, bieten,
FR: GREENHEART & ENVIRONNEMENT
gist, aardappel, appel, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.
DE: GREENHEART & UMWELT.
ES: GREENHEART & MEDIO AMBIENTE.
PL:Greenheart
GREENHEART
& ŚRODOWISKO
Energy
Sensitive
Rich in Lamb
NL:
GREENHEART
& MILLEU
Bevat
8% vet. Speciaal
voor gevoelige actievere rassen. Ingrediënten: Kip 34%,
lam 21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine,
GB: Many
small gehydroliseerde
steps will positivelykippenlever.
change our planet. New Greenheart organic recipes & with insects contribute to less
FR:
DE:
ES:
PL:
NL:

co2 emissions. We carefully select and separate our packaging materials and also starting with compostable folie and
bags!
Senior
Sensitive
Rich in Lamb
De Greenheart
nombreuses petites
actions
peuvent changer positivement
notre monde. Nos nouvelles recettes issues de
l’agriculture
biologique
et
à
base
d’insectes
participent
à la réduction
d’émission de
CO2. Nous sélectionnons et
Bevat 12 % vet. Speciaal voor de rustige en wat oudere
hond. Aangepast
mineralen
séparons soigneusement nos matériaux d’emballage et aujourd’hui nos emballages sont compostables.
gehalte. Ingrediënten: Lam 24.8%, kip 19.8%, rijst, maïs, aardappel, appel,
Viele kleine Schritte können unseren Planeten positiv verändern. Sorgfältig wählen wir unsere Rohstoffe und trennen
kippenvet,
bieten, zalmolie, Kompostierbare
lijnzaad, gehydroliseerde
unsere
Verpackungsmaterialien.
Verpackungenkippenlever.
ist die Zukunft unseres Unternehmens.
Explicación de símbolos, 1 la carne, 2 la grasa, después información sobre cereales y gluten, hipoalergénico,
información veterinaria y diferentes niveles de energía según actividad: sobrepeso, normal, medio o extremo.
Greenheart
Antimoże
Allergy
Lamb
Wiele
małych kroków
pozytywnie zmienić 100
nasz %
świat.
Starannie dobieramy i segregujemy materiały
opakowaniowe,
również
w naszych surowcach.
opakowań
to przyszłość
naszej firmy.
Bevat 14 % vet.
Hypoallergeen
& vrij vanKompostowanie
schadelijke gluten.
Speciaal
voor honden
Vele kleine stapjes zullen onze wereld positief beïnvloeden. Onze nieuwe bio-recepten en met insecten zorgen voor
die lijden aan een seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis. Ingrediënten:
minder co2 uitstoot.Zorgvuldig selecteren en scheiden wij onze verpakkingsmaterialen. Vanaf heden starten wij met
Lam 43%, aardappel,
rijst, erwten, bieten, kippenvet, johannesbrood, gist, appel,
composteerbare
verpakkingen.

rundvet, zalmolie, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

VOEDING VOOR ACTIEVERE HONDEN!

GB: GREENHEART POWER OF NATURE IS NEW & ORGANIC.
POwer off
nature
FR: GREENHEART POWER
OF
NATURE C’EST NOUVEAU ET 100% BIO.
Greenheart-Premiums is gespecialiseerd in recepten met een hoge energiewaarde.
DE: GREENHEART POWER OF NATURE IST NEU UND BIOLOGISCH.
Actievere honden met name sporthonden hebben behoefte vooral bij duursport aan
ES: GREENHEART POWER OF NATURE ES NUEVO. ES BIOLÓGICO.
verbranden op de renbaan slechts glucose!). De volgende
JESTvetten!
PL:meer
NOWY(Hazewindhonden
JEST W 100% BIOLOGICZNY.
recepten
bevatten
meer
vetten
tot
welIS
31%!
Kies de juiste voeding bij elke activiteit!
NL: GREENHEART POWER OF NATURE
BIOLOGISCH.

1 kcal
wel 4184
joules is EGG
de hoeveelheid
die nodigCERTIFED
is 1 kg zuiver
water 1 graad
POWER
OFook
NATURE
ORGANIC
SKAL/ORGANIC
NUMBER
106339
O

O

O

C

C

C

T

C

CY

C

MY

C

Y

CM

Celsius te verwarmen. 1 Gram vet levert 9 kcal dubbel zoveel als eiwit en/of koolhydraten.
A NI
A NI
A NI
A NI
G A NI
M N
RG zijn
RG
RG
Vetten
dusRde
directe energieleverancier
echterRGkip,
rund etc.,
nauwelijks
SAL Obevatten
essentiële (omega 3/6) vetzuren. Onze recepten bevatten voldoende zalmolie, deze is
rijkS Paan
omegaO3Avetzuren
en
een
op de
vacht.
P E positieve
R I hebben
Ewerking
S
S
O
E
GG
E LT
O

M

O

C

A

IL

NETHERLANDS

CMY

GB: Organic Ingredients; Spelled, Oat, Rice protein Pea, Egg, Chicken fat, minerals and salmon oil.
biologiquesLarge
: Epeautre,
avoine, protéines de
riz, pois, Gluten
FR: Ingrédients
œuf, graisse
Greenheart
Breed/Summer
Style
vrijde poulet,
(zie minéraux,
blz. 3) huile de saumon
DE: BIO-Zutaten; Dinkel, Hafer, Reis, Erbsen, Ei, Hühnerfett, Mineralien,Lachsöl.
Dit recept is breder inzetbaar. Standaard energierijke voeding voor gevoelige
ES: orgánica Ingredientes: Espelta, avena, proteína de arroz, guisante, huevo, grasa de pollo, minerales y aceite de salmón
honden en speciaal voor middel/grotere rassen. Geringer fosfor 0,8% en 18 %
PL: Organiczne Składniki; Orkisz, owies, białko ryżowe, groch, jajko, tłuszcz z kurczaka, minerały, olej z łososia.
vet. Aangepast
gehalte
draagt
bij aanmineralen,
een evenwichtige
groeifase.
NL: Bio-ingredienten;
Spelt,mineralen
haver, rijst eiwit,
erwten,ei,
kippenvet,
zalmolie.
K

Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,

		 bieten,
GB johannesbrood,FR.
PL.
ES.
zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.
Crude protein-

Protéines brutes

Surowe białko

Proteína bruta

23%

Crude fibre-

Fibres brutes

Surowe włókno

Fibra bruta

7,4%

Crude fat-

Graisses brutes

Tłuszcz surowy

GreenheartCendres
Sportline
Popiół
brutes Classic 30/20

Cude ash/Ruw as

CalciumSportline
(Ca)

Grasa bruta
Cenizas

ClassicCalcium
bevat
recept voor vele
Wapń 1997 een succes
Calcio
(Ca)20% vet. Since
Phosphorus/Fosfor
(P)
Fosfor
Phosphore (P)
sporthonden.
Energievoeding
voor actieve
hondenrassenFósforo
de basis is kip.
Sodium/Natrium
(Na) g/kg Kip
Sód
Sodio
Sodium(N&)
g/Kg eiwitextract
Ingrediënten;
35 %, dierlijk
19 %, maïs, gerst,
kip en rundervet,
Magnesium (Mg) g/kg
Magnez
Magnesio
Magnesium (Mg) g/kg
rijst, vleesmeel, bieten, aardappel, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever, gist,
Potasium/Kalium (K) g/kg
Potas
Potasio
Potasium (K) g/kg
appel, zalmolie, lecithine,
vitamine E en
C.
Copper mg/kg
Miedzmg/kg
Cobre
Cuivre mg/kg
Zinc mg/kg
Iron mg/kg

Zinc mg/kg

Manganese mg/kg

Fer mg/kg

Cynk mg/kg

Żelazo mg/kg

Mangan mg/kg
mg/kg
GreenheartManganese
Sportline
Grain Free

Zinc

Hierro

Manganeso mg/kg

Iodine/ Jodium mg/kg

Iodine mg/kg

Jod mg/kg

Lysine

Lysine

Lizyna

Lisina

Fenylalanine

Fenylalanine

Fenyloalanina

Fenilalanina

Yodo

Bevat 22 % vet is 100 % granenvrij! Speciaal voor actieve honden die overgevoelige
Moisture/ Vocht
Wilgotność
Humedad
Humidité
zijn voor granen.Amino
Ingrediënten:
DierlijkNiezbędne
eiwit extract 43%, kip
36%, aardappel,
Aminoácidos
acides essentiels
Essentiëlle aminoacids
appel, zalmolie, ei, gist,
gehydroliseerde kippenlever.
Aminokwasy
esenciales
(g/kg)
(g/kg) kippenvet, bieten,
Methonine
Isoleucine

Methonine

Greenheart Energy Sensitive
Isoleucine

Metionina

Izoleucyna

Metionina

(zie blz. 4)

Isoleucina

Bevat 18% vet enMethionine
is rijk aan
lamsvlees.Metionina
Geschikt
voor gevoelige
actieve honden.
i Cysteina
Metionina&cistina
& Cystine
Methionine & Cystine
Treonine

Treonine

Tryptofaan
Histidine
Leucine

Tryptofaan

Treonina

Tryptofan

GreenheartHistidine
Sportline ExtremeHistydyna
Leucine

Leucyna

Treonina

Triptófano
Histidina
Leucina

Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer
Walina
Valina
Valine
extreme omstandigheden
langdurig moeten
presteren. Dit is een
bijzonder recept
Tyrozyna
Tirosina
Tyrosine
Tyrosine
niet altijd voor
elkemg/kg
hond geschikt.Tauryna
Informeer
Ingrediënten;
mg/kg bij Greenheart.
Taurina mg/
kg
Taurine
Taurine en
mg/kg
kippenvet,
5% zalmolie,
borage
Argininarundvet,
g/kg
Argininaappel,
g/kg
Arginineaardappel,
g/kg
ArginineEend
g/kg 39%, lam 28%,
Kwas Linolowy
Ácido linoleico/
Linoleic acid/Linolzuur
Linoleicolie,
acid/Linolzuur
zonnebloemolie,
lijnzaadolie, gehydroliseerde
kippenlever,
2000 mg/kg
n-6 g/kg
Linolzuur N-6 g/kg
n-6 g/kg
n-6 g/kg
l-carnitine.
Valine

Alpha-Linolec acid
n-3 g/kg

Alpha-Linolec acid
n-3 g/kg

Kwas - Alfa Linolowy
n-3 g/kg

Ácido Alfa-linoleico
n-3 g/ kg

Speciaal voor: extreme
sport, teven dieKwas
moeten
werpen & honden
Ara-chidonowy n-6g
Ácido ara-quidónico n-6 g
Arachidonic acid n-6 g
die
erg
slecht
eten
bijvoorbeeld
na
ziekte
en/of
operatie.
EPA n-3 g/kg
EPA n-3 g/kg
EPA n-3 g/kg
EPA n-3 g/kg
Arachidonic acid n-6 g
DHA n-3 g/kg

DHA n-3 g/kg

DHA n-3 g/kg

DHA n-3 g/kg

Protein fraction

Fraction Protéique

Frakcja Białkowa

Fracción de proteína

Carbohydrates

Met. Energy Kcal/kg
Additives;

Vit.A IE/kg

Carbohydrates

Met. Energy Kcal/kg
Additifs

Vit.A IE/kg

Węglowodany

Wartość Energetyczna Kcal/kg
Dodatki

Wit.A E/kg

Carbohidratos

Energía metab. Kcal/kg
Aditivos

Vit. A IE/ kg

Vit. D3 IE/ kg
IE/KG
Wit.D3 IE/KG
Zonder toevoeging Vit.
van;D3chemische
kleur- , geur
en smaakstoffen
Vit. E IE/KG zoals VitamineWit.E
Vit. E IE/KG
met natuurlijke anti-oxidanten
E enIE/KG
rozemarijnextract. Vit. D3 IE/ kg
Vit. D3 IE/KG

12%

7,6%
0,8%
0,8%
1,5
1,5
6
5

65
50
35

1,5

8%

6,5
4,6
8,9
7,3
8,2
6,5
2,4
3,7

13,4
9,9
8,1

102,6
12
25
0,7
0,2
0,8
1,2

420
25

3680
15000
1500
200
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VRIJ VANFR:SCHADELIJKE
GB:HYPOALLERGEEN,
1ST PHASE OF LIFE,		
1ÈRE PHASE DEGLUTEN
LA VIE, /GRANENVRIJ,
DE: 1. LEBENSPHASE,		
ES: 1ª FASE DE LA VIDA
OVERGEWICHT & MULTI-EFFECTIVE
FISH OIL RICH DIET
PL: 1 ETAP ŻYCIA 		
NL: 1STE LEVENSFASE
Hypoallergeen, allergenen zijn deeltjes die ziek maken. Diverse dierlijke eiwitten zoals
GREENHEART
SPECIAL
MILK
35% PROTEIN35%
- 4550
lam en eend zijn bijzonder
geschikt
als hypoallergene
eiwitbron
mitsFAT
dit dan
ook deKCAL
enige
dierlijke eitwitbron is. Het eliminatiedieet.

HYPOALLERGEEN
GB: Low content of milk sugar (15%), especially for all mammals. High energy density, you don’t have to feed during the
Allergy
(Lam) Globulin/Casei
(zie ratio
blz.correspond
4)
vrijmilk. Feedingadvice;
nights.Greenheart
3-4 times/daily!Anti
Protein
fractions albumin,
toGluten
the breast
3-4Bevat
x per day
Motherless
puppies and
with too gluten,
less milk.de
1 part
milk /3eiwitten
parts water of 45 degrees.
14%forvet.
Hypoallergeen
en for
vrijthe
vanmother
schadelijke
dierlijke
Providing
at 37afkomstig
degrees. van lam. Ook geschikt voor gevoelige honden.
zijn alleen
FR: Faible teneur en lactose (15%). Fort en energie, il n’est pas nécessaire de nourrir la nuit. Les fractions de protéines
albumine, et le ratio globuline/caséine correspondent au lait maternel. Conseils nutrionnels ; 3-4 x par jour pour chiots
Greenheart
Condition
Gluten
vrij
orphelins
ou ayant uneOptimal
mère produisant
trop peuLight
de lait. Dosage(Eend)
: 1 dose de lait en poudre
pour
3 volumes d’eau à 45
Slechts
8,5
vet
ideaal
voor
gevoelige
honden
met
overgewicht
is
hypoallergeen
degrés. Donner à 37 degrés.
vrijSäugetiere,
van schadelijke
De dierlijke
zijnProteingehalt,
van eend. Ingrediënten:
DE: Fürenalle
geringergluten.
Laktosegehalt,
hohereiwitten
Fett- und
nachts füttern nicht notwendig.
Proteinfraktionen
Globulin,
/ Casei gist,
Verhältnis
entsprechen
der Muttermilch.
3-4 x pro
Eend 54.7%,Albumin,
rijst, bieten,
lijnzaad,
kippenvet,
zalmolie,
lecithine, Fütterungsempfehlung;
borageolie,
Tagmaïsolie,
für die mutterlosen
Welpen oder
für die Mutter mit zu wenig eigene Milch. 1 Teil Milchpulver /3 Teile Wasser von
gehydroliseerde
kippenlever.
45 Grad. Füttern bei 37 Grad.
ES: Para todos los mamíferos, Bajo nível de azúcar en la leche (15%). Alto valor energético. Permite espaciar más
Greenheart
Sportline
Extreme
(zie blz. 5)a la leche materna.
las tomas.
Con proteínas
fraccionadas
de albúmin, proporción globulina / Casei corresponde
Bevat 31 % dietético;
Vet; Bijzonder
voor zeerhuérfanos
actieve honden
zeerleche
extreme
Asesoramiento
3-4 x algeschikt
día para cachorros
o madredie
cononder
muy poca
propia. leche en polvo 1
parte
en 3 partes de agua
de 45 grados.
Proporcionar
a 37
omstandigheden
langdurig
moeten
presteren.
Ditgrados.
is een bijzonder recept en niet
PL: Dlaaltijd
wszystkich
ssaków,
niskiej zawartości
laktozy,
o wysokiej zawartości tłuszczu i białka, nie karmi się w nocy.
voor elke
hondo geschikt.
Informeer
bij Greenheart.
Frakcje białek, albumina, globulina, stosunek kazeiny odpowiadają mleku matki. Porady dietetyczne; 3-4 x dziennie
dla małych ssaków lub zbyt mało mleka matki . 1 Porcja mleko w proszku na 3 części wody 45 stopni. Zapewniając
temperaturę mleka 37 stopni.
NL: Speciaal voor zoogdieren. Gering aan melksuiker, hoge energiedichtheid! Men kan nachten kan overslaan. Eiwitfracties
Albumine,Globuline,/ Casei verhouding komen overeen met de moedermelk. Voedingsadvies; 3-4 x per dag voor
moederloze pups en/of voor de moeder met te weinig eigen melk. 1 deel melkpoeder op 3 delen water van 45 graden.
Verstrekken
bij 37 graden.
Greenheart
Small Breeds
Gluten vrij

VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN

(ZIE BLZ. 3)

Bevat 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten! Kleine rassen verbranden meer in
verhouding
hun grotere
soortgenoten!
Deze1ÈRES
voedingÉTAPES
bevat voldoende vet en is
GB:
THE 1STtot
STEPS.
		
FR: LES
tevens
aangevuld
met veel		
vis, wat de ES:
acceptatie
goede komt.
DE:
DIE 1STE
SCHRITTE.
LOS 1 ten
º PASOS

PL: PIERWSZE KROKI

		

NL: DE 1STE STAPJES

GREENHEART
PUPPY
ALL BREEDS
Greenheart Large
Breed/ Sportline
Summerstyle
Gluten vrij
Bevat 18% Vet. Vrij van schadelijke gluten. 0,8% fosfor. Rijk aan viseiwit. Geschikt
voor alle rassen en bijzonder voor middel/grote rassen vanaf + 4 maanden. Tevens
voor gevoelige actieve honden.

6

GB: Especially for puppies all breeds from 2 weeks. Rich in lamb and chicken. With all the goodness of oats, rich in
digestible
dietary fiber.Optimal
34% chicken,21,8%
lamb,Light
rice, oats, potato, chicken fat, beef Gluten
fat, Apple,vrij
beet, salmon oil, yeast,
Greenheart
Condition
lecithin, chicken liver
Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is hypoallergeen
FR: Spécialement élaboré pour les chiots toutes races à partir 2 semaines de vie. Alimentation riche en agneau et poulet,
entoutes
vrij van
gluten.
Eiwitten
zijn
afkomstigdigestibles.
van eend.Composition : 34% poulet, 21,8% agneau,
avec
lesschadelijke
vertus de l’avoine,
riche
en fibres
alimentaires
riz, avoine, pomme de terre, graisse de poulet, graisse de boeuf, pomme, betterave, huile de saumon, levure, lécithine,
foie de poulet
DE: Für alle Welpen aller Rassen ab 2 Wochen. Reich an Lamm & Huhn. Mit viel Hafer - reich an verdaulichen Ballaststoffen.
Greenheart Anti Allergy
Gluten vrij
34% Huhn, 21,8% Lamm, Reis, Hafer, Kartoffeln, Hühnerfett, Rinderfett, Apfel, Rüben, Hühnerleber, Lachsöl, Hefe,
Bevat 14% vet. Hypoallergeen. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden
Lecithin.
die lijden aan
een
gluten de
en/of
seizoensonafhankelijke
ES: Especialmente
para
cachorros
todas
las razas a partir de las 2eiwitverteringsstoornis.
semanas. Rico en cordero y pollo. Con todas las
bondades de la avena, rico en fibra y muy digestible. Ingredientes: 34% pollo, 21,8% cordero, arroz, avena, patata,
grasa de pollo, grasa de vacuno, manzana, remolacha, aceite de salmón, levadura, lecitina, hígado de pollo
PL: Specjalnie dla szczeniąt wszystkich ras od 2 tygodni. Dobra akceptacja bogata w jagnięcinę, ryż i owies bogate w
strawne włókna. Kurczak 34%, jagnięcina 21,8%, ryż, owies, ziemniaki, tłuszcz z kurczaka, wołowina, jabłko, buraki,
olej z łososia, drożdże, lecytyna, wątróbka drobiowa.
NL: Speciaal voor pups alle rassen vanaf 2 weken. Goede acceptatie rijk aan lam,rijst en haver rijk aan verteerbare vezels.
Kip 34%, Lam 21,8%, rijst, haver, aardappel, kippenvet,
rundvet, appel,bieten,
zalmolie,
kippenlever.
Zonder toevoeging
van; chemische
kleur- gist,
, geurlecithine,
en smaakstoffen

6

met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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Bevat 22% vet. Granenvrije voeding voor honden die problemen ondervinden
EG
bij het
geschikt voor gevoelige actieveMhonden.
9% granen. Tevens
41%verteren 1van
18%
Ingrediënten: Dierlijk eiwit extract 43%, kip 36%, aardappel, kippenvet,
bieten,
appel,
zalmolie,
ei, gist,
gehydroliseerde
kippenlever.
F
3
U
E
I
F

ME

GRANENVRIJE VOEDING
GREENHEART PUPPY MEDIUM & LARGE BREEDS
Greenheart Sportline
Free UNTILL 4 MONTHS
FROMGrain
2 WEEKS
PUPPY

MULTI EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET

GB: Special for Pups medium/large breeds until 4 months. Lower phosphorus for a balanced growth. 41% chicken, fish 19%,
rice, potato, chicken fat, egg, Apple, peas, beets, carob, salmon oil, yeast, lecithin, chicken liver.
Greenheart
Multi-effective
fish oil
rich
diet4 mois. La quantité de phosphore est réduite pour une
FR: Spécifique
pour les chiots
de moyennes et grandes
races
jusqu’à
Veterinair
dieet.
Bevat 31%
eiwit
hypoallergeen
% oeuf, pomme, pois,
croissance
équilibrée.
Composition
: poulet
41%,
poisson 19%, riz,(eend
pomme&delam)
terre,Ruwvet
graisse de31
poulet,
betterave,
gomme
dezalmolie,
caroube, huile
saumon,
levure,
foie de poulet
waarvan
5%
endeeen
combi
vanlécithine,
zonnebloem,
lijnzaad en borage
DE: Speziell
Welpen Hunde
mittlerer/großer
Rassen bis 4 Monate.
Phosphor
für ein ausgewogenes Wachstum.
olie.fürSpeciaal
ontwikkeld
als hypoallergeen,
granenWenig
en vrij
van schadelijke
41% Huhn, Fisch 19%, Reis, Kartoffel, Geflügelfett, Ei, Apfel, Erbsen, Rübenschnitzel, Johannisbrotmehl, Lachsöl, Hefe,
gluten gezondheidsdieet. Het Multi effect van een dieet rijk aan omega 3
Lecithin, Hühnerleber.
en 6 vetzuren in de juiste verhouding 1:5 is wetenschappelijk bewezen.
ES: Para cachorros de razas medianas y grandes, desde las 2 semanas hasta los 4 meses. Con bajo nivel de fósforo, lo que
(bron
dier en arts
2006 Ingredientes:
blz. 172 - 41%
177)
A. Beynen
en arroz,
J. Lupgens.
permite
un crecimiento
equilibrado.
de door
pollo, 19%
de pescado,
patata, grasa de pollo, huevo,
Kan een
positieve
bijdrage
leveren
de behandeling
van hígado
o.a. hartfalen,
manzana,
guisantes,
remolacha,
algarroba,
aceitebij
de salmón,
levadura, lecitina,
de pollo.
PL: Specjalnie
dla szczeniąt średnich
dużych ras do 4 miesięcy/. Obniżony
zrównoważonego wzrostu.
huidaandoeningen
en /voedselovergevoeligheid
voor poziom
meerfosforu
info dlaneem
Kurczak
41%, ryby
ziemniaki,
tłuszcz z kurczaka,
jajko,%,
jabłko,
chleb świętojański, olej z łososia,
contact
met19%,
onsryż,
op.
Ingrediënten;
Eend 39
Lamgroch,
28 buraki,
%, aardappel,
drożdże,
lecytyna,
wątróbka drobiowa.
kippen
en rundervet,
zalmolie, appel, borage, zonnebloem en lijnzaadolie,
NL: Speciaal voor pups van middel/grote rassen t/m 4 maanden. Geringer fosfor voor een evenwichtige groei. Kip 41%, vis
gehydroliseerde kippenlever, l-carnitine 2000/mg/kg.
19%, rijst,aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine, kippenlever

GREENHEART “CLOSE TO NATURE DINER”

GB:Momenteel
YOUNG DOGS
MEDIUM/LARGE
BREEDS.
testen
wij een nieuwe
en complete maaltijd bedoeld als
FR:onderhoudsvoeding
PARFAITEMENT ADAPTÉ
POUR
CHIENS
DE RACES MOYENNES ET
voor de hondLES
uit!JEUNES
Dit is een
samenwerkingsverband
GRANDES
DE Beynen
4 MOIS OU
PLUS.
tussen
Anton
(hoogleraar
voeding) en Greenheart-Premiums
DE:uitgevoerd
JUNGE HUNDE
MITTLERE Van
UNDHall
GROSSE
RASSEN.
door Hogeschool
Larenstein
te Leeuwarden.
ES: ESPECIAL PARA PERROS JÓVENES DE RAZAS MEDIANAS O GRANDES, A PARTIR
4 MESES. CON
BAJO NIVEL
FÓSFORO,
QUE
PERMITE UN
CRECIMIENTO
DeDE
ingrediënten
zijn biologisch
vanDE
herkomst
zoalsLO
100
% gedroogde
stokvis
EQUILIBRADO.
klein gezaagd gecombineerd met biologische havervlokken en zalmolie!
PL: SZCZEGÓLNIE DLA MŁODYCH PSÓW ŚREDNICH / DUŻYCH RAS.
Hier giet men dan wat gekookt water over zodat de vis, haver en olie goed
NL: SPECIAAL VOOR JONGE HONDEN MIDDEL/GROTE RASSEN.
worden gemengd, met name de havervlokken zullen mooi ontsluiten. Wat
koud water erover en dan opdienen!

GREENHEART LARGE BREED / SPORTLINE SUMMER STYLE

OVERGEWICHT
Condition
Light
(zie blz.
6) forGluten
vrijgrowth. 41% chicken,
GB: SpecialGreenheart
for young dogsOptimal
medium/large
breeds from
4 months. Lower
phosphorus
a balanced
fishSlechts
19%, rice, 8,5%
potato, chicken
fat, egg, voor
Apple, gevoelige
peas, beets, carob,
salmon
oil, yeast,
lecithin, chicken
liver.
vet. Ideaal
honden
met
overgewicht
is
FR: Parfaitement adapté pour les jeunes chiens de races moyennes et grandes de 4 mois ou plus. La quantité de phosphore
hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten. De dierlijke eiwitten zijn van
est réduite pour une croissance équilibrée. Composition : poulet 41%, poisson 19%, riz, pomme de terre, graisse de
eend.
poulet,
oeuf, pomme, pois, betteraves, gomme de caroube, huile de saumon, levure, lécithine, foie de poulet.
DE: Für junge Hunde mittlerer/großer Rassen ab dem 4. Monat. 0,8% Phosphor für ein ausgewogenes Wachstum. 41%
Huhn, Fisch
19%, Reis,Normal
Kartoffel,Use
Geflügelfett,
Johannisbrotmehl, Lachsöl, Hefe,
Greenheart
Light Ei, Apfel, Erbsen,
(zieRübenschnitzel,
blz. 3)
Lecithin, Hühnerleber
Bevat 7,5% Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding en/of
ES: Especial para perros jóvenes de razas medianas o grandes, a partir de 4 meses. Con bajo nivel de fósforo, lo que
voor honden met overgewicht en zij die snel aankomen.
permite un crecimiento equilibrado. 41% de pollo, 19% de pescado, arroz, patata, grasa de pollo, huevo, manzana,
guisantes, remolacha, algarroba, aceite de salmón, levadura, lecitina, hígado de pollo.
PL: Szczególnie
dla młodych
psów średnich
/ dużych ras od 4 miesięcy.
Obniżony
Greenheart
Normal
Use Meal
(zie blz.
3) poziom fosforu dla zrównoważonego
wzrostu.
41%,
rybyis19%,
ziemniaki,
tłuszcz
z kurczaka, jajko, jabłko, groch, buraki, chleb świętojański,
BevatKurczak
8% vet;
Meal
een ryż,
diner
geschikt
als afwisseling!
olej z łososia, drożdże, lecytyna, wątróbka drobiowa.
Heet water over deze maaltijd en afgekoeld opdienen!
NL: Speciaal voor jonge honden middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Geringer fosfor voor een evenwichtige groei. Kip
41%, vis 19%, rijst,aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine, kippenlever.

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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“DE JUISTE KEUZE BIJ ELKE ACTIVITEIT EN LEVENSFASE”

GB: STANDARD MAINTENANCE PRODUCTS.
FR:
PRODUITS
DE MAINTENANCE
Inleiding;
Sinds 1997
ontwikkeld en produceert Greenheart-Premiums onder eigen receptuur
dus geen
private label, voedingen, snacks en treats voor honden en katten voor de Europese
DE:
BASISPRODUKTE.
Normal
Use Light
markt.
Nieuw in deze
zijn de diverse
verbeterde recepten voor de kat, alles hierover
ES:
PRODUCTOS
DEbrochure
MANTENIMIENTO
ESTÁNDAR
op
bladzijde
11
en
een
“Close
to
nature
Diner”
bladzijde
7.
PL: PRODUKTY KONSERWACJI STANDARDOWEJ
NL:
DezeONDERHOUDSPRODUCTEN
Greenheart productenwijzer helpt u op weg bij de juiste productkeuze. De ingrediënten
zijn weergeven via de rehydratiefactor (berekening alle ingrediënten inclusief vocht) Alle
GB: Each
activity requires
energy,
normal activity
standard
lower
fat. altijd bellen en/of mailen.
verpakkingen
worden
aangepast!
Heeftlevel,
u nog
vragenproducts,
dan kunt
u ons

FR: Chaque activité physique nécessite un apport énergétique. Pour un niveau d’activité normal, les produits de
maintenance
sont
recommandés.
Faible
en matière
16 recepten;
alle
zijn uniek en
afgestemd
opgrasse
de verschillende gezondheid- en levensfases en
DE: Jede
Tätigkeit niveaus
erfordert Energie,
Aktivitätsniveau,
Standardprodukte,
Fett.
activiteiten
van uwnormales
huisdier
en/of sporthond.
Voedingen weniger
met een
hoger vet % zijn
ES: Cada
actividad
un aporte
energético.Un
actividad
normal,
estándar, bedoeld
baja grasa.als
bedoeld
voorrequiere
actievere
honden.
Receptennivel
metdeeen
geringer
vetproductos
% zijn speciaal
PL: Każde
działanie
wymaga energii,
normalnego
poziomu
aktywności,
standardowych
produktów,
zawartości
standaard
voedingen
te weten;
onderhoud,
en/of
medium
activiteiten
en ook niższej
voor honden
dietłuszczu.
NL: Elke
activiteit
vraagt om energie, normale activiteiten niveau, standaard producten geringer vet.
lijden
aan overgewicht.
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De
productnamen;
Zeggen
altijd iets over de energiewaarde van het product. Sommige
GREENHEART
NORMAL
producten worden onder
meerdere categorieën
genoemdUSE
omdatLIGHT
deze bijvoorbeeld geschikt
zijn als onderhoudsvoeding maar tevens glutenvrij of hypoallergeen kunnen zijn. “Sensitive”
DO G
W
LMO
LOhond.
OR de
deze productenlijn
gevoelige
44% bevat veel
7,5%lam en rijst bedoeld voor
SA
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Ook Greenheart
probeert
onze verpakkingen,
recyclen
te corn,
GB: Especially
for low activity
level middels
and for overweight
dogs. Rich in drukwerk,
digestible dietary
fiber etc.
from een
oats. bijdrage
Chicken 44%,
leveren
aan de
groeiende
afval
in de wereld. Qua biologische dierlijke ingrediënten
oats,
ricebran,
beet,
salmon oil,hoeveelheid
Apple, chicken
fat, minerals.
werken wij met biologisch kip in onze snacks en zal het nieuwe “Close to nature diner” bestaan
FR: Alimentation adaptée pour les chiens à faible activité ou en surpoids. Riche en fibres alimentaires digestibles provenant
uit biologische ingrediënten!
de l’avoine. Composition: Poulet 44%, avoine, maïs, son de riz, betterave, huile de saumon, pomme, graisse de poulet,
minéraux.
Succes bij het lezen van deze inmiddels 8ste uitgave Greenheart productenwijzer.
DE: Fettarme Vollnahrung, sehr geeignet für übergewichtige Hunde. Reich an verdaulichen Ballaststoffen aus Hafer.
Geflügel 44%, Hafer, Mais, Reis kleie, Rübenschnitzel, Lachsöl, Apfel, Geflügelfett, Minerale.
ES: Alimento para perros con un nivel bajo de actividad y para perros con sobrepeso. Rica en fibra digestible de la avena.
44% pollo, avena, maíz, salvado de arroz, remolacha, aceite de salmón, manzana, grasa de pollo, mineral.
PL: Szczególnie dla psów o małej aktywności z nadwagą. Bogaty w strawne błonnik pokarmowy z owsa. Kurczaka 44%,
owies, kukurydza, otręby ryżowe, buraki, olej z łososia, jabłko, tłuszcz z kurczaka, minerały.
NL: speciaal voor gering activiteiten niveau en/of voor honden
metuse
overgewicht.
Rijk aan verteerbare voedingsvezels uit
Normal
meal
haver. Kip 44%,haver, mais, rijstzememelen, bieten, zalmolie, appel, kippenvet en mineralen.
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GB: GREENHEART NORMAL USE MEAL is a dinner, with hot water prepare a delicious meal with oats. Very suitable as
variety. Chicken 37%, oats, corn, ricebran, beet, Pea, salmon oil , Apple, chicken fat, minerals.
FR: GREENHEART NORMAL USE MEAL est à utiliser comme un dîner. Ajouter un peu d’eau chaude afin de ramollir
l’avoine pour préparer un délicieux repas. Composition: Poulet 37%, avoine, maïs, son de riz, betterave, petits poise,
PUPPY
ALLde
BREEDS
huileGREENHEART
de saumon, pomme,
graisse
poulet, minéraux.
Voor pups alleNORMAL
rassen vanaf
weken
tot + 4Dinner,
- 6 maanden
rasafhankelijk!
Zeerergibt eine köstliche
DE: GREENHEART
MEAL +ist2ein
komplettes
mit heißem
Wasser betränken,
goede acceptatie
rijk
aanAbwechslung.
lamsvlees. Geflügel
Middel/grote
rassen
+ 4Rübenschnitzel,
maanden Erbsen, Lachsöl,
Mahlzeit
mit Hafer. Eine
super
37%, Hafer,
Mais,vanaf
Reis kleie,
Apfel,
Geflügelfett,
Minerale.
adviseert
Greenheart
Large breed/ Summer Style. Ingrediënten: Kip 34%, lam
ES: GREENHEART
USE MEALkippenvet,
es una deliciosa
comidaappel,
con avena.
37% pollo
, avena,
maíz, salvado de arroz,
21.8%, maïs,NORMAL
rijst, aardappel,
rundvet,
bieten,
zalmolie,
gist,
remolacha,
guisantes, aceite dekippenlever.
salmón, manzana, grasa de pollo, mineral.
lecithine, gehydroliseerde
PL: GREENHEART NORMAL USE MEAL to karma którą możesz zalać gorącą wodą i zrobisz pyszny posiłek z owsem.
Dobra zmiana. Kurczaka 37%, owies, kukurydza, ryż Otręby, buraki, groch, olej z łososia, Apple, tłuszcz z kurczaka,
mineraly.
NL: GREENHEART is een diner, met heet water maakt u een heerlijke maaltijd met haver. Een prima afwisseling. Kip 37%,
GREENHEART LARGE BREED/ SUMMER STYLE
GLUTEN VRIJ
haver,mais, rijstzememelen, bieten, erwten, zalmolie, appel, kippenvet en mineralen.
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JONGE HONDEN MIDDEL / GROTE RASSEN
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OR gehalte.
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78,5%% MILK gering lactose
GREENHEART
SPECIAL
3374%%
Speciaal voor alle zoogdieren, Een melkpoeder met een ACTIVITY
hoge energiedichtheid en
M
H diarree en daardoor
L
R
een gering
melksuikergehalte
(lactose).
Wat
U
U
I
O
F
E
E V E L uitdroging
V E C Ohelpt
I CE KA
VERWE
DE
te voorkomen. Benaderd de moedermelk zeer dicht. Hierdoor hoeft u de pups
beduidend minder per dag te voeren slechts 3-4 keer.
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Geringer Fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

Medium Energy

STANDAARD ONDERHOUDSPRODUCTEN
GREENHEART
MEDIUM
NEW waarde
MEDIOeen
NOVEMBER
2019
Eigenlijk is elk product
ongeachtENERGY
de energetische
onderhoudsproduct.

Greenheart Normal Use Light
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Onderhoudsvoeding is het
dagelijks menu voor uw huisdier! Voor meer actievere
LMO en zeer
5%
12%
SA
intensieve3arbeid zijn er “ onderhoudsproducten op maat! De meest gebruikte
en dus
standaard onderhoudsproducten treft u aan op deze bladzijde.
EGA

OI L

Bevat 7,5 % Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding. En/of voor honden met

GB: GREENHEART MEDIUM ENERGY for healthy dogs with a medium activity level. Rich in oats, with digestible dietary
overgewicht
en zijcorn,
die snel
Ingrediënten:
Vleesmeel
34%,
tarwe,
maïs,beet and minerals.
fiber.
Chicken 35%,
oats, aankomen.
animal proteinextract,
ricebran,
chicken fat,
salmon
oil , apple,
dierlijk eiwitextract,
bieten,
appel,
kippenvet,
zalmolie,
FR: GREENHEART
MEDIUM rijst,
ENERGY
pour des
chiens
en bonne santé
avec ungehydroliseerde
niveau d’activité moyen. Riche en avoine,
avec
des fibres alimentaires digestibles. Composition ; Poulet 35%, maïs, avoine, extrait de protéines animales, son de
kippenlever.
riz, gras de poulet, huile de saumon, pomme, betterave et minéraux.
DE: Für Hunde mit medium Aktivität. Reich an Hafer mit verdaulichen Ballaststoffen. 35% Geflügel, Mais, Hafer, tierisches
Greenheart Normal Use Meal
Eiweiß-Extrakt, Reis kleie, Geflügelfett, Lachsöl, Apfel, Rübenschnitzel und minerale.
Bevat
8 % vet MEDIUM
is een diner
geschikt
alsperros
afwisseling!
Heetunwater
deze maaltijd
ES: GREENHEART
ENERGY
para
sanos con
nivel over
de actividad
medio. Rico en avena, con
en afgekoeld
Ingrediënten:
22%,
digestibilidad
de opdienen!
la fibra dietética.
35% pollo,Maïs,
avena,vleesmeel
maíz, extracto
de dierlijk
proteinaeiwitextract
animal, salvado de arroz, grasa de
pollo,
salmón,
manzana,appel,
remolacha
, mineral.
12%,aceite
erwt,de
tarwe,
kippenvet,
bieten,
zalmolie, gehydroliseerde kippenlever.
PL: GREENHEART MEDIUM ENERGY dla psów o średnim poziomie aktywności. Bogaty w owies ze strawnym błonnikiem
pokarmowym. Kurczak 35%, kukurydza, owies, ekstrakt białka zwierzęcego, otręby ryżowe, tłuszcz z kurczaka, olej z
Greenheart Medium Energy
łososia, jabłek, buraków i minerałów.
Bevat
12 % vet;
Zeer geschikt
met‘neen
medium
activiteiten Rijk
niveau!
NL: GREENHEART
MEDIUM
ENERGY voor
voor honden
honden met
medium
activiteitenniveau.
aan haver met verteerbare
Ingrediënten: Vleesmeel
maïs,eiwitextract,
tarwe, kip,
extract,
rijst,appel, biet, mineralen.
voedingsvezels.Kip
35%, mais, 27%,
haver, dierlijk
rijst dierlijk
zemelen,eiwit
kippenvet,
zalmolie,
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gerst, kippenvet, zalmolie, bieten, aardappel, appel, lecithine, gehydroliseerde
kippenlever.

GREENHEART SMALL BREEDS LOW ACTIVITY

Deze onderhoudsvoedingen Medium Sensitive, Anti Allergy zijn omschreven op bladzijde 4.

SPECIAAL VOOR DE KLEINE RASSEN!

GB: For the real little ones with a maximum weight of + 6 kg. for small breeds with a low activity level or are suffering from
Greenheart
Small
Glutenoil,vrij
overweight
Chicken 24%,
22%Breeds
fish, potato, oats, Apple, rice, peas, beet, carob, salmon
egg, chicken fat, yeast.
Bevat
% vet
is vrij
van(poids
schadelijke
gluten.
Kleine
rassen
meer
FR: Pour
les18
chiens
deen
petites
races
maximum
de 6Kg)
avec un
faible verbranden
niveau d’activité
ou souffrant de surcharge
pondérale.
Composition
: Poulet
24%,soortgenoten!
poisson 22%, pomme
terre, avoine,
riz, pois, betterave, caroube,
in verhouding
tot hun
grotere
Dezedevoeding
bevatpomme,
voldoende
huile
oeuf,
graisse de poulet,
levure.
vet de
en saumon,
is tevens
aangevuld
met veel
vis wat de acceptatie ten goede komt.
DE: Für die echten Kleinen mit einem max. Gewicht von + 6 kg. Mit einem niedrigen Aktivitätsniveau oder leiden an
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
Übergewicht . Huhn, 24%, 22% Fisch, Kartoffel, Hafer, Apfel, Reis, Erbsen, Rüben, Johannisbrotmehl, Lachsöl, Ei,
bieten, johannesbrood,
zalmolie, gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.
Geflügelfett,
Hefe.
ES: Para los verdaderos pequeños con un peso máximo de + 6 kg. Con un bajo nivel de actividades, o sufren de sobrepeso.
Pollo 24%, pescado 22% , patata, avena, manzana, arroz, guisantes, remolacha, algarroba, aceite de salmón, huevo,
grasa de pollo, levadura.
PL: Dla prawdziwych maluchów o maksymalnej wadze 6 kg. Z niskim poziomem aktywności lub cierpiących na otyłość.
Greenheart
Breedowies,
/ Summer
Style
Gluten
vrij
Kurczak,
24%, 22% Large
ryby, ziemniaki,
jabłko, ryż,
groch, buraki, mąka z chleba
świętojańskiego,
olej z łososia,
jajko,
tłuszcz
drobiowy,
drożdże
Geringer
fosfor
0,8%
en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
NL: Voor
de echte kleintjes
een 4maximum
gewicht
van + 6 mineralen
kg. Met eengehalte
gering aan
activiteitenniveau,
of lijden aan
middel/grote
rassenmet
vanaf
maanden.
Aangepast
draagt
bij
overgewicht. Kip 24%, 22% vis, aardappel,haver,appel rijst, erwten,biet,johannesbrood, zalmolie, ei, kippenvet, gist.

SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN!

aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE OUDERE HOND!
Greenheart Senior Sensitive
Aangepast menu met een geringer fosforgehalte voor de oudere
en of rustige hond bevat lam en rijst. Zie verder op bladzijde 4
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GREENHEART SENSITIVE RECEPTEN

GB: ESPECIALLY FOR SMALL
BREEDS
RIJK
AAN LAMSVLEES & RIJST
DE: SPEZIELL FÜR KLEINE RASSEN
FR:
SPECIFIQUE
POUR
LES PETITES
RACES
RASSEN
Greenheart
Sensitive
recepten
bevatten
een hoog
aandeel lamsvlees, de hypoallergene
ES:
ESPECIALMENTE
PARA
RAZAS
PEQUEÑAS
en glutenvrije variant bevat alleen lamsvlees als dierlijke eiwitbron. (Anti Allergy)
PL: SZCZEGÓLNIE DLA MAŁYCH RAS
NL:
VOOR
KLEINEontwikkeld
RASSEN voor de wat gevoelige rassen. De Medium
DezeSPECIAAL
5 varianten
zijnDE
speciaal

Sensitive, Energy Sensitive, Puppy All Breeds en de Senior Sensitive zijn niet hypoallergeen.

GREENHEART SMALL BREEDS LOW ACTIVITY

Voor die rassen die problemen ondervinden bij het verteren van dierlijk eiwit afkomstig
van kip is de Anti Allergy een uitkomst deze is geheel op basis van lam.

GB: For the real little ones with a max. weight of + 6 kg. With a low activity level, or are suffering from overweight Chicken
Greenheart
Puppy
All Breeds
Richsalmon
in Lamb
blz. 2)
24%,
22% fish, potato,
oats, Apple,
rice, peas, beet, carob,
oil, egg, chicken(zie
fat, yeast.
FR: Pour
chiens
petitesvanaf
races +
(poids
maximum
6Kg) avec un
faible niveau d’activité
ou souffrant de surcharge
Voorles
pups
allede
rassen
2 weken
tot +de
6 maanden
rasafhankelijk!
Zeer goede
pondérale. Composition : Poulet 24%, poisson 22%, pomme de terre, avoine, pomme, riz, pois, betterave, caroube,
acceptatie
rijk
aan
lamsvlees.
Middel/grote
rassen
vanaf
+
4
maanden
adviseert
huile de saumon, oeuf, graisse de poulet, levure.
Greenheart
LargemitBreed
Summer Gewicht
Style. von + 6 kg. Mit einem niedrigen Aktivitätsniveau oder leiden an
DE: Für
die echtende
Kleinen
einem/maximalen
Übergewicht . Huhn, 24%, 22% Fisch, Kartoffel, Hafer, Apfel, Reis, Erbsen, Rüben, Johannisbrotmehl, Lachsöl, Ei,
Geflügelfett, Hefe.
Medium
Sensitive
Rich
Lamb
ES: ParaGreenheart
perros de razas
pequeñas,
con un peso máximo
de in
6 kg.
con un bajo nivel de actividad, o que sufren de
sobrepeso.
Ingredientes:
Pollo
24%,
pescado
22%
,
patata,
avena,
manzana,
arroz, guisantes,
remolacha, algarroba,
Bevat 11 % vet. Speciaal voor gevoelige rassen met een normaal
activiteiten
niveau.
aceite de salmón, huevo, grasa de pollo, levadura.
Ingrediënten: Lam 30.8%, kip 24.3%, rijst, tarwe, maïs, zalmolie, kippenvet, bieten,
PL: Dla najmłodszych, o maksymalnej wadze + 6 kg. O niskim poziomie aktywności i / lub cierpiących na nadwagę.
gist, aardappel,
lecithine,
gehydroliseerde
kippenlever.
Kurczak
24%, 22% appel,
ryby, ziemniaki,
owies,
jabłko, ryż, groch,
burak, olej z łososia, jajko, tłuszcz z kurczaka, drożdże
NL: Voor de kleintjes,met een maximum gewicht van + 6 kg. Met een gering activiteiten-niveau en/of lijden aan overgewicht.
Kip 24%, 22% vis, aardappel, haver, appel, rijst, erwten, biet johannesbrood, zalmolie, ei, kippenvet, gist

Greenheart Energy Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 8% vet. Speciaal voor gevoelige actievere rassen. Ingrediënten: Kip 34%,
lam 21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde
kippenlever.
GREENHEART

Greenheart Senior Sensitive

SMALL BREEDS ACTIVE
Rich in Lamb

Bevat 12 % vet. Speciaal voor de rustige en wat oudere hond. Aangepast mineralen
gehalte. Ingrediënten: Lam 24.8%, kip 19.8%, rijst, maïs, aardappel, appel,
kippenvet,
bieten, more
zalmolie,
lijnzaad,
gehydroliseerde
kippenlever.
GB: Small
dogs consume
energy
comparing
then larger breeds.
Rich in fish, highly level of acceptance and glutenfree. 41% chicken, fish 19%, rice, potato, chicken fat, egg, Apple, peas, beets, carob, salmon oil, yeast, lecithin,
chicken liver
Greenheart
Anti
Allergy
100 car
% Lamb
FR: Aliment
pour les petits
chiens.
Apport énergétique adapté,
les petits chiens consomment plus d’énergie que les
grandes
races.
Riche
en poisson et sans
avec une forte
palatabilité.
Composition:
poulet 41%, poisson 19%,
Bevat 14
% vet.
Hypoallergeen
& vrijgluten
van schadelijke
gluten.
Speciaal
voor honden
riz, pomme de terre, graisse de poulet, oeuf, pomme, pois, betteraves, gomme de caroube, huile de saumon, levure,
die lijden aan een seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis. Ingrediënten:
lécithine, foie de poulet.
Lam 43%,
gist,Energie,
appel, reich an Fisch, eine
DE: Kleine
Hundeaardappel,
verbrauchenrijst,
mehrerwten,
Energie bieten,
in Bezugkippenvet,
auf größerejohannesbrood,
Rassen. Ausreichend
sehr
hohe Akzeptanz
glutenfrei.
41% Huhn, Fisch,
19%, Reis, Kartoffel, Hühnerfett, Ei, Apfel, Erbsen, Rote Beete,
rundvet,
zalmolie, und
lecithine,
gehydroliseerde
kippenlever.
Johannisbrot, Lachsöl, Hefe, Lecithin, Hühnerleber.
ES: Los perros de razas pequeñas consumen más energía que las razas grandes. Con un aporte energético apropiado,
rico en pescado, muy alta palatabilidad y sin gluten. Ingredientes: 41% de pollo, 19% pescado, arroz, patata, grasa de
pollo, huevo, manzana, guisantes, remolacha, algarroba, aceite de salmón, levadura, lecitina, hígado de pollo.
PL: Małe psy zużywają więcej energii w stosunku do większych ras. Wystarczająca energia, bogata w ryby, bardzo wysoka
akceptacja i bezglutenowy. Kurczak 41%, ryby 19%, ryż, ziemniaki, tłuszcz z kurczaka, jajko, jabłko, groch, buraki,
chleb świętojański, olej z łososia, drożdże, lecytyna, wątróbka drobiowa.
NL: Kleine honden verbruiken meer energie in verhouding tot grotere rassen. Voldoende energie, rijk aan vis, een zeer
hoge acceptatie en glutenvrij. Kip 41%, vis 19%, rijst,aardappel, kippenvet,ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood,
zalmolie, gist, lecithine,kippenlever.
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

VOEDING VOOR ACTIEVERE HONDEN!

GB: ESPECIALLY FOR THE MEDIUM/LARGE BREEDS.
FR: SPÉCIFIQUE POUR LES MOYENNES & GRANDES RACES
Greenheart-Premiums is gespecialiseerd in recepten met een hoge energiewaarde.
DE: SPEZIELL FÜR MITTLERE/GROSSE RASSEN
Actievere honden met name sporthonden hebben behoefte vooral bij duursport aan
ES: ESPECIALMENTE PARA LAS RAZAS MEDIANAS/GRANDES.
meer vetten! (Hazewindhonden verbranden op de renbaan slechts glucose!). De volgende
PL: ZWŁASZCZA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH RAS.
recepten bevatten meer vetten tot wel 31%! Kies de juiste voeding bij elke activiteit!
NL: SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN.

1 kcal ook wel 4184 joules is de hoeveelheid die nodig is 1 kg zuiver water 1 graad
Celsius
te verwarmen.LARGE
1 Gram vetBREED
levert 9 kcal
dubbel zoveel als
eiwit en/of koolhydraten.
GREENHEART
/ SPORTLINE
SUMMER
STYLE
Vetten zijn dus de directe energieleverancier echter kip, rund etc., bevatten nauwelijks
essentiële (omega 3/6) vetzuren. Onze recepten bevatten voldoende zalmolie, deze is
rijk aan omega 3 vetzuren en hebben een positieve werking op de vacht.

GB: SpecialGreenheart
for young dogsLarge
medium/large
breeds from 4 months,also
for adults.Lower
for a balanced growth.
Breed/Summer
Style Gluten
vrij phosphorus
(zie blz. 3)
41% chicken, fish 19%, rice, potato, chicken fat, egg, Apple, peas, beets, carob, salmon oil, yeast, lecithin, chicken
Dit recept is breder inzetbaar. Standaard energierijke voeding voor gevoelige
liver.
honden en speciaal voor middel/grotere rassen. Geringer fosfor 0,8% en 18 %
FR: Parfaitement adapté pour les jeunes chiens de races moyennes et grandes de 4 mois ou plus. Aussi pour les chiens
vet.! La
Aangepast
gehalte
aan een
evenwichtige
groeifase.
adultes
quantité demineralen
phosphore est
réduite draagt
pour unebij
croissance
équilibrée.
Composition
: 41% poulet, poisson 19%,
Ingrediënten:
41%,
vis 19%,
rijst,
aardappel,
kippenvet,
ei, de
appel,
erwten,
riz, pomme
de terre, Kip
graisse
de poulet,
oeuf,
pomme,
pois, betteraves,
gomme
caroube,
huile de saumon, levure,
lécithine,
foiejohannesbrood,
de poulet.
bieten,
zalmolie, gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.
DE: Speziell für Hunde mittlerer/großer Rassen ab dem 4. Monat. Wenig Phosphor für ein ausgewogenes Wachstum. 41%
Huhn, Fisch 19%, Reis, Kartoffel, Geflügelfett, Ei, Apfel, Erbsen, Rübenschnitzel, Johannisbrotmehl, Lachsöl, Hefe,
Lecithin, Hühnerleber.
Sportline
Classic
30/20
ES: EspecialGreenheart
para perros jóvenes
de razas
medianas
o grandes, a partir de 4 meses. ¡También para perros adultos! Con
Classic
bevat
20%
vet. Sinceequilibrado.
1997 een41%
succes
recept
voor
vele arroz, patata, grasa
bajoSportline
nivel de fósforo,
lo que
permite
un crecimiento
de pollo,
19% de
pescado,
de pollo,
huevo, manzana,
guisantes, remolacha,
algarroba,
aceite de salmón,
lecitina,
sporthonden.
Energievoeding
voor actieve
hondenrassen
delevadura,
basis is
kip. hígado de pollo.
PL: Specjalna
dla młodych
średnich
ras, od 19
4 miesięcy.
psów! Z niskim poziomem
Ingrediënten;
Kippsów
35 %,
dierlijki dużych
eiwitextract
%, maïs,Również
gerst, dla
kip dorosłych
en rundervet,
fosforu, który pozwala na zrównoważony wzrost. 41% kurczaka, 19% ryb, ryż, ziemniaki, tłuszcz z kurczaka, jajko,
rijst, vleesmeel, bieten, aardappel, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever, gist,
jabłko, groch, burak, chleb świętojański, olej z łososia, drożdże, lecytyna, wątroba z kurczaka.
appel,
zalmolie,
lecithine,
vitaminerassen
E en C.
NL: Speciaal
voor
jonge honden
middel/grote
vanaf 4 maanden. Ook voor volwassen honden. Geringer fosfor
voor een evenwichtige groei. Kip 41%, vis 19%, rijst,aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood,
zalmolie, gist, lecithine, kippenlever.

Greenheart Sportline Grain Free

Bevat 22 % vet is 100 % granenvrij! Speciaal voor actieve honden die overgevoelige
ESPECIALLY
GB:zijn
FOR
THE OLDER
LESSeiwit
ACTIVE
DOG.
voor granen.
Ingrediënten:
Dierlijk
extract
43%, kip 36%, aardappel,
ADAPTE bieten,
POUR LES
CHIENS
ÂGÉS
ETgehydroliseerde
FR:kippenvet,
MOINS ACTIFSkippenlever.
appel,
zalmolie,
ei, gist,

DE:
ES:
PL:
NL:

SPEZIELL FÜR DEN ÄLTEREN WENIGER AKTIVEN HUND
ESPECIALMENTE PARA PERROS MAYORES CON BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD
SZCZEGÓLNIE DLA STARSZEGO MNIEJ AKTYWNEGO PSA.
Greenheart Energy Sensitive
(zie blz. 4)
SPECIAAL VOOR DE OUDERE MINDER ACTIEVE HOND

Bevat 18% vet en is rijk aan lamsvlees. Geschikt voor gevoelige actieve honden.

GREENHEART SENIOR SENSITIVE

Greenheart Sportline Extreme

Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer
extreme omstandigheden langdurig moeten presteren. Dit is een bijzonder recept
en niet altijd voor elke hond geschikt. Informeer bij Greenheart. Ingrediënten;
Eend 39%, lam 28%, aardappel, kippenvet, rundvet, 5% zalmolie, appel, borage
GB: Easily
digestible,
rich in lamb and
rice. Lower phosphorus.
Lamb 24.8%,
19.8% chicken,
corn, potato, chicken fat,
olie,
zonnebloemolie,
lijnzaadolie,
gehydroliseerde
kippenlever,
2000 rice,
mg/kg
salmon
oil, Apple, beet, lecithin, chicken liver.
l-carnitine.

FR: Aliment hautement digeste, riche en agneau et riz. La proportion en phosphore est réduite. Composition: Agneau
24,8%, poulet 19,8%, riz, maïs, pomme de terre, graisse de poulet, huile de saumon, pomme, betterave, lécithine, foie
Speciaal voor: extreme sport, teven die moeten werpen & honden
de poulet.
dieverdaulich,
erg slechtreich
etenan
bijvoorbeeld
ziekte
en/ofPhosphorgehalt.
operatie.
DE: Leicht
Lamm und na
Reis.
Geringer
Lamm 24,8%, Huhn 19,8%, Reis, Mais,
Kartoffel, Geflügelfett, Lachsöl, Apfel, Rüben, Lecithin, Hühnerleber.
ES: Fácilmente digestible, rico en cordero y arroz. Bajo nivel de fósforo. Ingredientes: Cordero 24,8%, pollo 19,8%, arroz,
maíz, patata, grasa de pollo, aceite de salmón, manzana, remolacha, lecitina, hígado de pollo.
PL: Łatwo przyswajalny, bogaty w jagnięcinę i ryż. Niska zawartość fosforu. Jagnięcina 24,8%, kurczak 19,8%, ryż,
kukurydza, ziemniaki, tłuszcz drobiowy, olej z łososia, jabłko, buraki, drożdże, lecytyna, wątróbka drobiowa.
NL: Lichtverteerbaar , rijk aan lam en rijst. Geringer fosfor. lam 24,8% kip 19,8%, rijst, mais, aardappel, kippenvet, zalmolie,
bieten,
appel,
lecithine, van;
kippenlever.
Zonder
toevoeging
chemische kleur- , geur en smaakstoffen

met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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HYPOALLERGEEN, VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN /GRANENVRIJ,

GB: HYPOALLERGENIC
OVERGEWICHT & MULTI-EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET
FR: HYPOALLERGÉNIQUE.
DE: HYPOALLERGEN.
Hypoallergeen,
allergenen
ES:
HIPOALERGÉNICOS
. zijn deeltjes die ziek maken. Diverse dierlijke eiwitten zoals
lam
en
eend
zijn
bijzonder
geschikt als hypoallergene eiwitbron mits dit dan ook de enige
PL: HIPOALERGICZNA
dierlijke
eitwitbron is. Het eliminatiedieet.
NL:
HYPOALLERGEEN.
GB: Hypoallergenic; Allergens are particles that can make sick. Greenheart hypoallergenic recipes with 100 % lamb, duck,
organic egg or fish.
FR: Hypoallergénique: Les allergènes sont des particules qui peuvent rendre malade. GREENHEART-PREMIUMS
propose des recettes hypoallergéniques à l’agneau, au canard, au poisson ou à l’œuf biologique.
Greenheart
Anti
Allergy
(zie
4)
Gluten
DE: Allergene
sind Teilchen,
die krank
machen (Lam)
können. Greenheart
hatblz.
hypoallergene
Rezepte
mit vrij
Lamm,Ente oder Bio Ei
und
Fisch 14% vet. Hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten, de dierlijke eiwitten
Bevat
ES: Loszijn
alérgenos
son partículas
causar enfermedades.
alleen afkomstig
van que
lam.pueden
Ook geschikt
voor gevoeligeGreenheart
honden. tiene recetas hipoalergénicas con
cordero, pato o huevo biológico y los peces.
PL: Alergeny są cząstkami, które mogą powodować niestrawność. Greenheart ma hipoalergiczne receptury z jagnięciną,
Optimal
Condition Light
(Eend)
Gluten vrij
kaczkąGreenheart
i jajkiem ekologicznym,
i ryby
Slechts
8,5
vet
ideaal
voor
gevoelige
honden
met
overgewicht
is
hypoallergeen
NL: Allergenen zijn deeltjes die ziek kunnen maken. Greenheart heeft hypoallergenen recepten met alleen lam, eend,
en vrij eivan
schadelijke
gluten. De dierlijke eiwitten zijn van eend. Ingrediënten:
biologisch
en/of
vis.

HYPOALLERGEEN

Eend 54.7%, rijst, bieten, lijnzaad, gist, kippenvet, zalmolie, lecithine, borageolie,
maïsolie, gehydroliseerde kippenlever.

GREENHEART ANTI ALLERGY

Greenheart Sportline Extreme

(zie blz. 5)

Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer extreme
omstandigheden langdurig moeten presteren. Dit is een bijzonder recept en niet
altijd voor elke hond geschikt. Informeer bij Greenheart.
GB: Hypoallergenic for dogs who are hypersensitive respond to various animal protein sources. Greenheart Anti Allergy
contains only lamb and is hypo allergenic. Suitable for season independent protein digestive disorders. 43% lamb, potato,
rice, peas, beets, carob, chicken fat, yeast, Apple, beef fat, salmon oil, lecithin, chicken liver and minerals.
FR: Hypoallergénique ; pour les chiens qui présentent une hypersensibilité répondent aux diverses sources de protéines
animales.
GreenHeart Small
Anti allergy
contient uniquement l’agneau et est hypoallergénique.
Convient
Greenheart
Breeds
Gluten
vrij pour les troubles
digestifs liés à la source de protéines. Composition : 43 % agneau, pommes de terre, riz, pois, betterave, gomme de
BevatPower18
% symbolen.pdf
vet. Vrij1 van
gluten! Kleine rassen verbranden meer in
of nature
08-03-19 schadelijke
11:49
caroube, gras de poulet, levure, pommes, gras de boeuf, huile de saumon, lécithine, foie de poulet, minéraux.
verhoudingfürtotHunde,
hun grotere
soortgenoten!
Deze auf
voeding
bevat voldoende
vet en is Greenheart Anti
DE: Hypallergen,
die überempfindlich
reagieren
verschiedene
tierische Eiweißquellen.
tevens
aangevuld
met
veel vis,
de acceptatieProteinverdauungsstörungen.
ten goede komt.
Allergie
enthält
nur Lamm,
geeignet
für wat
saisonunabhängige
43 % Lamm, Kartoffeln, Reis,
Erbsen, Rüben, Johannisbrotmehl, Geflügelfett, Hefe, Apfel, Rinderfett, Lachsöl, Lecithin, Hühnerleber und Minerale.
ES: Hipoalergénico para perros hipersensibles responden a diversas fuentes de proteína animal. GreenHeart Anti alergia
contiene sólo cordero y es hipo alergénica. Adecuado para trastornos digestivos de proteínas independiente de
Greenheart
Large
Breed/
Sportline
Summerstyle
Gluten
vrij manzana, grasa de
temporada.
43% cordero,
patata,
arroz, guisantes,
remolacha,
algarroba, grasa de pollo,
levadura,
Bevat
18%
Vet.de
Vrij
van schadelijke
gluten.
0,8%
fosfor. Rijk aan viseiwit. Geschikt
carne
de res,
aceite
salmón,
lecitina, hígado
de pollo
y minerales.
PL: Dlavoor
alergików,
dla psów,
które mają voor
nadwrażliwość
i mogąrassen
reagować
alergicznie
na różne Tevens
źródła białka zwierzęcego.
alle rassen
en bijzonder
middel/grote
vanaf
+ 4 maanden.
GreenHeart anty alergii zawiera tylko jagnięcinę i jest dla alergików jest hipoalergiczna . Nadaje się doniezależnych od
voor gevoelige actieve honden.
sezonu zaburzeń trawienia białek. Zawiera 3% jagnięcina, ziemniaki, ryż, groszek, buraki, chleb świętojański, tłuszcz z
kurczaka, drożdże, jabłko , tłuszcz wołowy, tran z łososia, lecytyna, wątróbka drobiowa i minerałów.
NL: Hypoallergeen voor honden die
overgevoelig op verschillende dierlijke eiwitbronnen reageren. GreenHeart Anti Allergie
POwer off nature
bevat Greenheart
alleen lam en is Optimal
hypo allergeen.
Geschikt voor
seizoen onafhankelijke eiwit spijsverteringsstoornissen.
lam 43%,
Condition
Light
Gluten vrij
aardappel, rijst, erwten, bieten, johannesbrood, kippenvet, gist, appel, rundervet, zalmolie, lecithine, kippenlever en
Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is hypoallergeen
mineralen.

VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN

(ZIE BLZ. 3)

en vrij van schadelijke gluten. Eiwitten zijn afkomstig van eend.

GREENHEART POWER OF NATURE ORGANIC
EGG
Gluten vrij

Greenheart Anti Allergy
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BevatG14%
Vrij
schadelijke
voorLMhonden
ANI gluten.GSpeciaal
ANvan
ANI vet. Hypoallergeen.
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

GRANENVRIJE
VOEDING LIGHT
GREENHEART
OPTIMAL CONDITION

Greenheart Sportline Grain Free

Bevat 22% vet. Granenvrije voeding voor honden die problemen ondervinden
bij het verteren van granen. Tevens geschikt voor gevoelige actieve honden.
Ingrediënten: Dierlijk eiwit extract 43%, kip 36%, aardappel, kippenvet,
bieten, appel, zalmolie, ei, gist, gehydroliseerde kippenlever.

GB: 1 animal protein source from duck and only 8.5% fat, thereby low energy value. Ideal for overweight dogs. 54.7%, duck
rice, beet, flax seed, yeast, chicken fat, salmon oil, corn oil, lecithin, borageolie, chicken liver.
FR: 1 source de protéines animales, le canard et seulement 8,5 % de matières grasses. Faible valeur énergétique. Idéal
pour les chiens en surpoids. Composition : 54,7 %, canard riz, betterave, graines de lin, levure, graisse de poulet, huile
Greenheart
Multi-effective
fish
oil richfoie
diet
de saumon,
huile de maïs,
lécithine huilde de
bourrache,
de poulet.
Veterinair
dieet. Bevat
31%
hypoallergeen
& Brennwert.
lam) Ruwvet
%
DE: 1 tierische
Proteinquelle
von Ente
undeiwit
nur 8,5
% Fett, dadurch(eend
geringer
Ideal 31
für übergewichtige
Hunde.
Entewaarvan
54,7%, Reis,
Leinsamen,
Hefe,
Geflügelfett,
Lachsöl, Maisöl,lijnzaad
Lecithin, en
Borretschöl,
5 %Rüben,
zalmolie,
en een
combi
van zonnebloem,
borageHühnerleber.
ES: 1 fuente
proteína ontwikkeld
animal de patoals
y sólo
8.5% de grasa,granen
de tal modo
bajovan
valorschadelijke
energético. Ideal para perros con
olie. de
Speciaal
hypoallergeen,
en vrij
sobrepeso. 54.7%, arroz, remolacha, semilla de lino, levadura, grasa de pollo, aceite de salmón, aceite de maíz,
gluten gezondheidsdieet. Het Multi effect van een dieet rijk aan omega 3
lecitina, borageolie, hígado de pato.
en 6 vetzuren in de juiste verhouding 1:5 is wetenschappelijk bewezen.
PL: 1 źródło białka zwierzęcego to kaczka i tylko 8,5% tłuszczu, a tym samym niskie wartości energetycznej. Idealny
en arts
2006
blz.ryż,172
- 177)
door
A. Beynen
en J. Lupgens.
dla (bron
psów zdier
nadwagą.
54,7%,
kaczki,
buraki
, siemię
lniane,
drożdże, tłuszcz
z kurczaka, olej z łososia, olej
Kan eenlecytyna,
positieve
leveren
bij de
behandeling van o.a. hartfalen,
kukurydziany,
olejbijdrage
z ogórecznika,
wątróbka
drobiowa.
NL: 1 bron
van dierlijke eiwitten eend
en slechts 8,5% vet, waardoor lage
waarde.
Ideaal voor honden die
huidaandoeningen
en voedselovergevoeligheid
voorenergetische
meer info
neem
lijden
aan overgewicht.
rijst, suikerbieten,
kip vet,
maïsolie, lecithine, borageolie,
contact
met ons54,7%,
op. duck
Ingrediënten;
Eendlijnzaad,
39 %,gist,Lam
28zalm
%, olie,
aardappel,
kippenlever.
kippen en rundervet, zalmolie, appel, borage, zonnebloem en lijnzaadolie,

MULTI EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET

Medium sensitive

gehydroliseerde kippenlever, l-carnitine 2000/mg/kg.

GREENHEART
NATURE DINER”
GREENHEART“CLOSE
MEDIUMTO
SENSITIVE
FISH
3
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Momenteel testen wij een nieuwe en complete maaltijd bedoeld als M
L O
PO
11% uit! Dit is een samenwerkingsverband
SA
HYvoor
onderhoudsvoeding
de hond
40 %
tussen Anton Beynen (hoogleraar voeding) en Greenheart-Premiums
M
L
UD F
F I door
OI L
ERGE
E G A te Leeuwarden.
EHall Larenstein
uitgevoerd
Hogeschool
Van
SH

De ingrediënten
zijnDIET;
biologisch
van herkomst
zoals 100
% gedroogde
GB: HYPOALLERGENIC
FISH
For sensitive
dogs with a Medium
activity
level. Salmonstokvis
40 %, oat, rice, corn, potato,
chicken
salmon oil,gecombineerd
beet , yeast, Apple,minerals.
kleinfat,gezaagd
met biologische havervlokken en zalmolie!
FR: Recette
Pour
les chiens
ayant une
moyenne.
Composition
Hierhypoallergénique
giet men dan au
watpoisson.
gekookt
water
over zodat
de activité
vis, haver
en olie
goed : Saumon 40 %,
avoine, riz, maïs, pomme de terre, graisse de poulet, huile de saumon, betterave, levure, pomme, minéraux.
worden gemengd, met name de havervlokken zullen mooi ontsluiten. Wat
DE: HYPOALLERGENE DIÄT. Für Hunde mit mittlerer Aktivität. Lachs 40 %, Hafer, Reis, Mais, Kartoffel, Hühnerfett,
koud water erover en dan opdienen!
Lachsöl, rote Rüben, Hefe, Apfel, Mineralien.
ES: DIETA HIPOALERGÉNICA; Para perros con un nivel de actividad medio. Salmón 40%, avena, arroz, maíz, patatas,
grasa de pollo, aceite de salmón, remolacha, levadura, manzana, minerales.
PL: DIETA DLA ALERGIKÓW. Dla wrażliwych psów o średnim poziomie aktywności. Łosoś 40%, owies, ryż, kukurydzy,
ziemniaki, tłuszcz z kurczaka, olej z łososia, czerwonych buraków, drożdże, jabłka, minerały.
NL: HYPOALLERGEEN VIS DIEET. Voor honden met een medium activiteiten niveau. Zalm 40%, haver, rijst, maïs,
aardappel, kippen vet, zalm olie, bieten, gist, Apple, mineralen.

OVERGEWICHT

Greenheart Optimal Condition Light

(zie blz. 6)

Gluten vrij

Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is
hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten. De dierlijke eiwitten zijn van
eend.

Greenheart Normal Use Light

(zie blz. 3)

Bevat 7,5% Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding en/of
voor honden met overgewicht en zij die snel aankomen.

Greenheart Normal Use Meal

(zie blz. 3)

Bevat 8% vet; Meal is een diner geschikt als afwisseling!
Heet water over deze maaltijd en afgekoeld opdienen!

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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“DE
JUISTE KEUZE
BIJBREED
ELKE ACTIVITEIT
EN SUMMER
LEVENSFASE”
GREENHEART
LARGE
/ SPORTLINE
STYLE
Inleiding; Sinds 1997 ontwikkeld en produceert Greenheart-Premiums onder eigen receptuur
dus geen private label, voedingen, snacks en treats voor honden en katten voor de Europese
markt. Nieuw in deze brochure zijn de diverse verbeterde recepten voor de kat, alles hierover
op bladzijde 11 en een “Close to nature Diner” bladzijde 7.
Deze Greenheart productenwijzer helpt u op weg bij de juiste productkeuze. De ingrediënten

GB: Special for medium/large breeds from 4 months. Lower phosphorus for a balanced growth. 41% chicken, fish 19%,
zijn weergeven via de rehydratiefactor (berekening alle ingrediënten inclusief vocht) Alle
rice,
potato, chicken
fat, egg,
Apple, peas,
beets,
carob,
salmon
oil,kunt
yeast,u lecithin,
chicken
liver.
verpakkingen
worden
aangepast!
Heeft
u nog
vragen
dan
ons altijd
bellen
en/of mailen.
FR: Parfaitement adapté pour les jeunes chiens de races moyennes et grandes de 4 mois ou plus. Convient également
pour
les chiens alle
adultes!!La
quantité
de phosphore
pour une croissance
équilibrée.
Composition
16 recepten;
zijn uniek
en afgestemd
opestderéduite
verschillende
gezondheiden levensfases
en: poulet
41%,
poisson niveaus
19%, riz, pomme
de huisdier
terre, graisse
de poulet,
oeuf, pomme,
pois, met
betteraves,
gommevet
de %
caroube,
activiteiten
van uw
en/of
sporthond.
Voedingen
een hoger
zijn huile
de
saumon,voor
levure,
lécithine,honden.
foie de poulet.
bedoeld
actievere
Recepten met een geringer vet % zijn speciaal bedoeld als
DE: Speziell
für Hunde
mittlerer/großer
ab dem en/of
4. Monat.
Wenig Phosphor
für ein
Wachstum.
standaard
voedingen
te weten;Rassen
onderhoud,
medium
activiteiten
enausgewogenes
ook voor honden
die 41%
Huhn,
19%, Reis, Kartoffel, Geflügelfett, Ei, Apfel, Erbsen, Rübenschnitzel, Johannisbrotmehl, Lachsöl, Hefe,
lijden Fisch
aan overgewicht.
Lecithin, Hühnerleber.
ES: Especial
para perros jóvenes
de razas
o grandes,
a partir de 4 meses.
para perros
adultos! Con
De productnamen;
Zeggen
altijdmedianas
iets over
de energiewaarde
van ¡También
het product.
Sommige
producten
meerdere
categorieën
genoemd
omdat deze
bijvoorbeeld
bajo
nivel de worden
fósforo, loonder
que permite
un crecimiento
equilibrado.
Ingredientes:
41% de
pollo, 19% degeschikt
pescado, arroz,
zijn alsgrasa
onderhoudsvoeding
maar guisantes,
tevens glutenvrij
ofalgarroba,
hypoallergeen
kunnen
“Sensitive”
patata,
de pollo, huevo, manzana,
remolacha,
aceite de
salmón,zijn.
levadura,
lecitina, hígado
deze
productenlijn bevat veel lam en rijst bedoeld voor de gevoelige hond.
de
pollo.
PL: Specjalne; psy średnie / duże od 4 miesięcy. Obniżony poziom fosforu dla zrównoważonego wzrostu. Kurczak 41%,
ryby 19%, ryż, ziemniaki, tłuszcz z kurczaka, jajko, jabłko, groch, buraki, chleb świętojański, olej z łososia, drożdże,
lecytyna, wątróbka drobiowa.
NL: Speciaal; honden middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Geringer fosfor voor een evenwichtige groei. Kip 41%,
Ook
Greenheart
probeert
middels
onzeerwten,
verpakkingen,
drukwerk, recyclen
bijdrage
te
vis
19%,
rijst, aardappel,
kippenvet,
ei, appel,
bieten, johannesbrood,
zalmolie, etc.
gist, een
lecithine,
kippenlever.

GREENHEART & MILIEU

leveren aan de groeiende hoeveelheid afval in de wereld. Qua biologische dierlijke ingrediënten
werken wij met biologisch kip in onze snacks en zal het nieuwe “Close to nature diner” bestaan
uit biologische ingrediënten!

GREENHEART SPORTLINE CLASSIC

Succes bij het lezen van deze inmiddels 8ste uitgave Greenheart productenwijzer.

Frans Weisscher
GB: 23 years a successful recipe for sports dogs! Chicken 40%, 19% animal protein extract, oats, corn, rice, chicken fat,
beef fat, beet, potato, linseed, chicken liver, yeast, Apple, salmon oil, lecithin.
FR: Cela fait déjà 23 ans que cette recette a fait ses preuves pour les chiens sportifs! Composition : Poulet 40%, extrait de
protéines animales 19%, avoine, maïs, riz, graisse de poulet, graisse de boeuf, betterave, pomme de terre, lin, foie de
poulet, levure, pomme, huile de saumon, lécithine.
DE: Bereits seit 23 Jahren ein erfolgreiches Rezept für Sporthunde! Huhn 40%, tierisches Eiweiß Extrakt 19%, Hafer, Mais,
Reis, Geflügelfett, Rinderfett, Rüben, Kartoffeln, Leinsamen, Hühnerleber, Hefe, Apfel, Lachsöl, Lecithin.
ES: Desde
hace más de 23
años, la mejor
de lactose
alta energía
para perros activos. Ingredientes: Pollo 40%, extracto de
GREENHEART
SPECIAL
MILKreceta
gering
gehalte.
proteína
animal
avena, maíz, arroz,
grasa de pollo,met
grasa
de hoge
vacuno,
remolacha, patata,en
linaza, hígado de pollo,
Speciaal
voor19%,
alle zoogdieren,
Een melkpoeder
een
energiedichtheid
levadura,
manzana,
aceite de salmón,
lecitina. Wat diarree en daardoor uitdroging helpt
een gering
melksuikergehalte
(lactose).
PL: 23
wypracowanej
receptury
psów sportowych!
KurczakHierdoor
40%, ekstrakt
zwierzęcego 19%, owies,
te lata
voorkomen.
Benaderd
dedla
moedermelk
zeer dicht.
hoeftz ubiałka
de pups
kukurydza, ryż, tłuszcz z kurczaka, tłuszcz wołowy, buraki, ziemniaki, siemię lniane, wątróbka drobiowa, drożdże,
beduidend minder per dag te voeren slechts 3-4 keer.
jabłko, olej z łososia, lecytyna.
NL: 23 jaar een succesvol recept voor sporthonden! Kip 40%, dierlijk eiwitextract 19%, haver, mais, rijst, kippen vet,
rundervet, biet, aardappel, lijnzaad, kippenlever, gist, appel, zalmolie, lecithine

DE EERSTE LEVENSFASE

THE FIRST STEPS

GREENHEART PUPPY ALL BREEDS
Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 4 - 6 maanden rasafhankelijk! Zeer
goede acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden
adviseert Greenheart Large breed/ Summer Style. Ingrediënten: Kip 34%, lam
21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

JONGE HONDEN MIDDEL / GROTE RASSEN

14
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GREENHEART LARGE BREED/ SUMMER STYLE
GLUTEN VRIJ
Geringer Fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

STANDAARD
ONDERHOUDSPRODUCTEN
GREENHEART
SPORTLINE GRAINFREE
Eigenlijk is elk product ongeacht de energetische waarde een onderhoudsproduct.
Onderhoudsvoeding is het dagelijks menu voor uw huisdier! Voor meer actievere en zeer
intensieve arbeid zijn er “ onderhoudsproducten op maat! De meest gebruikte en dus
standaard onderhoudsproducten treft u aan op deze bladzijde.
GB: 100% Grain free sports nutrition. Animal protein extract 44%, chicken 36%, potato, beet, Apple, chicken fat, salmon oil,
Greenheart Normal Use Light
egg, yeast. chicken liver.
Bevat
7,5 % Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding. En/of voor honden met
FR: Nutrition sportive 100% sans céréales. Composition : Extrait de protéines animales 44%, poulet 36%, pomme de terre,
overgewicht
en zij
die snel
aankomen.
Ingrediënten:
34%,
tarwe, maïs,
betterave, pomme,
graisse
de poulet,
huile de
saumon, œuf, Vleesmeel
levure. foie de
poulet.
dierlijk
eiwitextract,
rijst, bieten,
appel,
kippenvet,
zalmolie,
gehydroliseerde
DE: 100%
Getreidefreie
Sportnahrung.
Tierisches
Eiweiß
Extrakt 44%,
Huhn 36%,
Kartoffel, Geflügelfett, Rüben, Apfel,
Lachsöl,
Ei, Hefe , Hühnerleber
kippenlever.
ES: Alimentación de alta energía, libre de cereales 100%. Ingredientes:Extreme
Extracto de proteína animal 44%, pollo 36%,
patata, remolacha, manzana, grasa de pollo, aceite de salmón, huevo, hígado de pollo, levadura.
Greenheart
Normal
Use
Meal
PL: Beztłuszczowe żywienie sportowe. Ekstrakt z białka zwierzęcego 44%, kurczak 36%, ziemniak, tłuszcz z kurczaka,
Bevatjabłko,
8 % vet
iszeen
diner
geschikt
alswątróbka
afwisseling!
Heet water over deze maaltijd
buraki,
olej
łososia,
jajko,
drożdże,
drobiowa.
en afgekoeld
opdienen!
Ingrediënten:
vleesmeel
22%,
dierlijk
eiwitextract
NL: Granenvrije
energierijke
sportvoeding.
DierlijkMaïs,
eiwitextract
44%, kip
36%,
aardappel,
kippenvet, biet, appel, zalmolie,
ei,
gist, erwt,
kippenlever.
12%,
tarwe, kippenvet, appel, bieten, zalmolie, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Medium Energy
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Bevat 12 % vet; Zeer geschikt voor honden met een medium activiteiten niveau!
GREENHEART
SPORTLINE
Ingrediënten: Vleesmeel
27%, maïs, tarwe,
kip, dierlijk EXTREME
eiwit extract, rijst,
gerst, kippenvet, zalmolie, bieten, aardappel, appel, lecithine, gehydroliseerde
A
LMO
ERGY
REM
%
GR IN
MEG
SA
45kippenlever.
25%
EN
31%
XT
KCA

LE

VEL

OIL

Deze onderhoudsvoedingen Medium Sensitive, Anti Allergy zijn omschreven op bladzijde 4.

OIL

GB: Extremely energy-rich diet. 31% fat gives 2800 kcal. Rich in essential fats. 45% chicken; 25% lamb, potato, chicken
and beef fat, 5% salmon oil, Apple, cucumber herb oil, sunflower oil, linseed oil, chicken liver, 2000 mg/kg L-carnitine.
FR: Aliment extrêmement riche en énergie : le taux de matières grasses est de 31%, ce qui apporte 2800 kcal. Riche
également en acides gras essentiels. Composition: 45% Poulet; 25% agneau, pomme de terre, graisse de poulet,
graisse de boeuf, huilde de saumon, huile de sardine, huile de bourache, huile de tournesol, huile de lin, pomme, foie
de poulet, 2000 mg/kg L-carnitine.
Greenheart 31%
Small
Gluten
vrij 25% Lamm, Kartoffeln,
DE: Hochleistungsfutter.
FettBreeds
ergibt 2800 kcal. Reich an essentiellen Fettsäuren.
45% Huhn;
Bevat 18
% Rinderfett,
vet en is 5%
vrijLachsöl,
van schadelijke
gluten. Sonnenblumenöl,
Kleine rassen verbranden
Geflügelund
Apfel, Borretschöl,
Leinsamenöl,meer
Hühnerleber, L-Carnitin.
ES: Dieta
muy rica en energía.
31% desoortgenoten!
grasa proporcionaDeze
2800 kcal.
Rico bevat
en ácidos
grasos esenciales. Ingredientes:
in verhouding
tot hunSu
grotere
voeding
voldoende
45%
cordero,
patata, grasa
pollovis
y dewat
vacuno,
aceite de ten
salmón,
manzana,
vet pollo;
en is25%
tevens
aangevuld
metdeveel
de 5%
acceptatie
goede
komt.aceite de borraja, aceite
de girasol, aceite de linaza, hígado de pollo, 2000 mg/kg L-carnitina.
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
PL: Niezwykle bogata w energię żywność. 31% tłuszczu daje 2800 kcal, bogaty w niezbędne tłuszcze. 45% kurczak;
bieten,
johannesbrood,
zalmolie, gist,
lecithine,
gehydroliseerde
kippenlever.
25%
tłuszczu
z jagnięciny, ziemniaków,
kurczaka
i wołowiny,
5% oleju z łososia,
jabłka, oleju z ogórecznika, oleju
słonecznikowego, oleju lnianego, wątróbki drobiowej, 2000 mg / kg L-karnityny.
NL: Extreem energierijke voeding. 31% vet geeft 2800 kcal.Rijk aan essentiële vetten. 45% kip; 25% lam, aardappel,kip en
rundervet, 5% zalmolie, appel, borageolie, zonnebloemolie,lijnzaadolie,kippenlever,2000 mg/kg L-carnitine.

SPECIAAL VOOR DE KLEINE RASSEN!

SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN!

Greenheart Large Breed / Summer Style

Gluten vrij

Geringer fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE OUDERE HOND!
Greenheart Senior Sensitive
Aangepast menu met een geringer fosforgehalte voor de oudere
en of rustige hond bevat lam en rijst. Zie verder op bladzijde 4

3
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GREENHEART SENSITIVE RECEPTEN

GB: GRAIN FREE
RIJK AAN LAMSVLEES & RIJST
FR: SANS GLUTEN
DE:
FREI VON
SCHÄDLICHEN
Greenheart
Sensitive
receptenGLUTEN
bevatten een hoog aandeel lamsvlees, de hypoallergene
ES:
LIBRE
DE
GLUTEN
en glutenvrije variant bevat alleen lamsvlees als dierlijke eiwitbron. (Anti Allergy)
PL: WOLNY OD SZKODLIWEGO GLUTENU
NL:
VAN SCHADELIJKE
GLUTEN
DezeVRIJ
5 varianten
zijn speciaal
ontwikkeld voor de wat gevoelige rassen. De Medium

Sensitive, Energy Sensitive, Puppy All Breeds en de Senior Sensitive zijn niet hypoallergeen.

GREENHEART SMALL BREEDS LOW ACTIVITY
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Voor die rassen die problemen ondervinden bij het verteren van dierlijk eiwit afkomstig
EE
% uitkomstFRdeze
van kip is de
is geheel op basis van lam.
24%Anti Allergy
22een
GLUC

Rich in Lamb

Extreme symbolen .pdf

(zie blz. 2)

GREENHEART
BREEDS
ACTIVE
Voor pups alle rassen
vanaf + 2 weken totSMALL
+ 6 maanden
rasafhankelijk!
Zeer goede
acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden adviseert
Greenheart de Large Breed / Summer Style.

Greenheart Medium Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 11 % vet. Speciaal voor gevoelige rassen met een normaal activiteiten niveau.

Ingrediënten:
Lam 30.8%,LARGE
kip 24.3%,BREED
rijst, tarwe,/maïs,
zalmolie, kippenvet,
bieten,STYLE
GREENHEART
SPORTLINE
SUMMER
gist, aardappel, appel, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Energy Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 8% vet. Speciaal voor gevoelige actievere rassen. Ingrediënten: Kip 34%,
lam 21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

GREENHEART OPTIMAL CONDITION LIGHT

Greenheart Senior Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 12 % vet. Speciaal voor de rustige en wat oudere hond. Aangepast mineralen
gehalte. Ingrediënten: Lam 24.8%, kip 19.8%, rijst, maïs, aardappel, appel,
kippenvet, bieten, zalmolie, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever.

Extreme

Greenheart Anti Allergy
% Lamb
GREENHEART100
ANTI
ALLERGY

Bevat 14 % vet. Hypoallergeen & vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden
die lijden aan een seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis. Ingrediënten:
Lam 43%, aardappel, rijst, erwten, bieten, kippenvet, johannesbrood, gist, appel,
rundvet, zalmolie, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.
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31%

A

25%

45%

E

GREENHEART SPORTLINE EXTREME’

KCA

LE

VEL

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

VOEDING VOOR
ACTIEVERE
HONDEN!
GREENHEART
SPORTLINE
GRAINFREE
POwer off nature

Greenheart-Premiums is gespecialiseerd in recepten met een hoge energiewaarde.
Actievere honden met name sporthonden hebben behoefte vooral bij duursport aan
meer vetten! (Hazewindhonden verbranden op de renbaan slechts glucose!). De volgende
recepten bevatten meer vetten tot wel 31%! Kies de juiste voeding bij elke activiteit!
1 kcal ook wel 4184
joules is de hoeveelheid
nodig
is 1 kg zuiver water 1 graad
GREENHEART
POWERdieOF
NATURE
Celsius te verwarmen. 1 Gram vet levert 9 kcal dubbel zoveel als eiwit en/of koolhydraten.
A NI
A NI
A NI
A NI
G A NI
M
Vetten zijnRGdus
de directe
energieleverancier
kip, rund
etc., bevatten
RG
RG
Rechter
RG
SAL ON nauwelijks
essentiële (omega 3/6) vetzuren. Onze recepten bevatten voldoende zalmolie, deze is
Mediumeen
sensitive
rijk aan omega
positieve
werking
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Greenheart Large Breed/Summer Style

Gluten vrij

(zie blz. 3)
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GREENHEART
MEDIUM
SENSITIVE
FISH
Dit recept is breder
inzetbaar. Standaard
energierijke
voeding voor
gevoelige
honden en speciaal Pvoor middel/grotere
rassen.
Geringer
fosfor
0,8%
en 18 % ALMO
11%
S
HY O
40 %
vet. Aangepast
mineralen gehalte draagt bij aan een evenwichtige groeifase.
Ingrediënten: KipL 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten,
M
U
FI H
F
A
OI L
ERGE
E G gehydroliseerde
Sjohannesbrood,
bieten,
zalmolie,D Egist, lecithine,
kippenlever.
Greenheart Sportline Classic 30/20

GB: GRAINFREE NUTRITION.
Sportline Classic bevat 20% vet. Since 1997 een succes recept voor vele
FR: NUTRITION SANS CEREALES
sporthonden. Energievoeding voor actieve hondenrassen de basis is kip.
DE: GETREIDEFREIE ERNÄHRUNG
35 %, dierlijk eiwitextract 19 %, maïs, gerst, kip en rundervet,
ES:Ingrediënten;
NUTRICIÓNKip
LIBRE
DE CEREALES
rijst,
vleesmeel,
bieten,
aardappel, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever, gist,
PL: BEZZBOŻOWE
appel,
zalmolie,
lecithine,
vitamine E en C.
NL: GRANENVRIJE VOEDING

SPORTLINE
GreenheartGREENHEART
Sportline Grain Free

GRAINFREE

Bevat 22 % vet is 100 % granenvrij! Speciaal voor actieve honden die overgevoelige
zijn voor granen. Ingrediënten: Dierlijk eiwit extract 43%, kip 36%, aardappel,
kippenvet, bieten, appel, zalmolie, ei, gist, gehydroliseerde kippenlever.
GB: 100% Grain free sports nutrition. Animal protein extract 44%, chicken 36%, potato, beet, Apple, chicken fat, salmon oil,
Greenheart Energy Sensitive
(zie blz. 4)
egg, yeast. chicken liver.
Bevat
18% vet
ensans
is rijk
aan lamsvlees.
Geschikt
voor
gevoelige
actieve
FR: Nutrition
sportive
100%
céréales
. Composition
: Extrait de
protéines
animales
44%,honden.
poulet 36%, pomme de terre,
betterave, pomme, graisse de poulet, huile de saumon, œuf, levure. foie de poulet.
DE: Getreidefreie Sporternährung. Tierisches Eiweißextrakt 44%, 36% Huhn, Kartoffel, Rübe, Apfel, Hühnerfett, Lachsöl,
Ei, HefeGreenheart
Hühnerleber. Sportline Extreme
ES: Alimentación de alta energía, libre de cereales 100%. Ingredientes: Extracto de proteína animal 44%, pollo 36%,
Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer
patata, remolacha, manzana, grasa de pollo, aceite de salmón, huevo, hígado de pollo, levadura.
extreme omstandigheden
presteren. 44%,
Dit iskurczak
een bijzonder
recept tłuszcz z kurczaka,
PL: Beztłuszczowe
żywienie sportowe.langdurig
Ekstrakt zmoeten
białka zwierzęcego
36%, ziemniak,
enjabłko,
niet altijd
voor elke
hond
geschikt.
Informeer
burak,
olej z łososia,
jajko,
drożdże
Wątróbka
drobiowa.bij Greenheart. Ingrediënten;
Eend 39%,
lam 28%,Dierlijk
aardappel,
kippenvet,
5% zalmolie,
appel,
NL: Granenvrije
sport-voeding.
eiwitextract
44%, kiprundvet,
36%, aardappel,
kippenvet,
biet,borage
appel, zalmolie, ei, gist en
Kippenlever.
olie, zonnebloemolie, lijnzaadolie, gehydroliseerde kippenlever, 2000 mg/kg

l-carnitine.
Speciaal voor: extreme sport, teven die moeten werpen & honden
die erg slecht eten bijvoorbeeld na ziekte en/of operatie.

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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Extreme

HYPOALLERGEEN, VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN /GRANENVRIJ,

GB: MULTI-EFFECT OF A FISH OIL RICH DIET.
OVERGEWICHT
& ALIMENTATION
MULTI-EFFECTIVE
FISH
OIL
DIET
FR: EFFETS
MULTIPLES D’UNE
RICHE DE
HUILE
DERICH
POISSON
DE: MULTI EFFEKT EINER FISCHÖLREICHEN ERNÄHRUNG.
Hypoallergeen,
allergenen
zijn deeltjes
dieACEITE
ziek maken.
Diverse dierlijke eiwitten zoals
ES:
MULTI EFECTO
DE UNA DIETA
RICA EN
DE PESCADO
lam
en
eend
zijn
bijzonder
geschikt
als
hypoallergene
eiwitbron
mits dit dan ook de enige
PL: MULTI-EFEKT DIETY BOGATEJ W OLEJ RYBNY.
dierlijke
eitwitbron is. Het
eliminatiedieet.
NL:
HET MULTI-EFFECT
VAN
EEN VISOLIE RIJK DIEET.

GREENHEART MULTI-EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET
HYPOALLERGEEN
25%

OIL
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Bevat 14% vet. Hypoallergeen
en vrij van schadelijke
gluten,
de dierlijke
eiwitten
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Greenheart Anti Allergy
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GB: Veterinary nutrition based on scientific study. “The multi-effect of a fish oil rich diet” Low in carbohydrates, very rich
Greenheart
Optimal
Condition
Light
(Eend)
Glutenoil.vrij
in animal
proteins. High
content of
essential fats
(salmon, sunflower,
borage and flaxseed
Can make a positive
Slechts
8,5
vet
ideaal
voor
gevoelige
honden
met
overgewicht
is
hypoallergeen
contribution to; Heart failure, skin diseases and food sensitivity. Extremely energy-rich diet. 31% fat gives 2800 kcal.
eninvrij
van schadelijke
gluten.
dierlijke
zijnbeef
vanfat,eend.
Ingrediënten:
Rich
essential
fats. 45% chicken;
25%De
lamb,
potato,eiwitten
chicken and
5% salmon
oil, Apple, cucumber herb oil,
sunflower
oil, linseed
oil,bieten,
chicken lijnzaad,
liver, 2000 gist,
mg/kgkippenvet,
L-carnitine.zalmolie, lecithine, borageolie,
Eend 54.7%,
rijst,
FR: Nutrition
vétérinaire
basée sur l’étude
scientifique: “MULTI-EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET “. Alimentation riche
maïsolie,
gehydroliseerde
kippenlever.
en huile de poisson, faible en hydrates de carbone, très riches en protéines animales. Teneur élevée en acides gras
essentiels (provenant des huiles de saumon, bourrache, tournesol et lin). Peut apporter une contribution positive
Greenheart
Sportline
Extreme
blz. extrêmement
5)
à l’insuffisance
cardiaque,
les maladies
de la peau et l’hypersensibilité alimentaire.(zie
Aliment
riche en
Bevat: le31taux
% Vet;
Bijzonder
geschikt
actieve
dieRiche
onder
zeer extreme
énergie
de matières
grasses
est devoor
31%,zeer
ce qui
apportehonden
2800 kcal.
également
en acides gras essentiels.
Composition
: 45% Poulet
; 25% agneau,
pomme
de terre,Dit
graisse
de poulet,
graisse
de boeuf,
huilde de saumon, huile
omstandigheden
langdurig
moeten
presteren.
is een
bijzonder
recept
en niet
dealtijd
sardine,
huile
de hond
bourache,
huile deInformeer
tournesol, bij
huile
de lin, pomme, foie de poulet, 2000 mg/kg L-carnitine.
voor
elke
geschikt.
Greenheart.
DE: Tierärztliche Ernährung basierend auf wissenschaftlichen Studien. “Der Multi-Effekt von einer Fischöl-reichen
Ernährung” . Wenig Kohlenhydrate, sehr reich an tierischen Proteinen. Hoher Gehalt an essentiellen Fettsäuren
(Lachs, Sonnenblumen, Borretsch- und Leinsamenöl. Kann einen positiven Beitrag leisten bei; Herzinsuffizienz,
Erkrankungen der Haut und Nahrungsüberempfindlichkeit. Hochleistungsfutter. 31% Fett ergibt 2800 kcal. Reich an
essentiellen Fettsäuren. 45% Huhn; 25% Lamm, Kartoffeln, Geflügel- und Rinderfett, 5% Lachsöl, Apfel, Borretschöl,
Sonnenblumenöl, Leinsamenöl, Hühnerleber, L-Carnitin.
ES: Nutrición
veterinaria basada
estudios científicos. “El multi-efecto de una dieta rica
de aceite
Greenheart
SmallenBreeds
Gluten
vrijde pescado” Bajo en
carbohidratos, muy rica en proteínas animales. Alto contenido de ácidos grasos esenciales (salmón, sardina, girasol,
Bevat 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten! Kleine rassen verbranden meer in
borraja y aceite de linaza). Puede contribuir contra la insuficiencia cardíaca, enfermedades de la piel y sensibilidad a
tot hun
grotere
soortgenoten!
bevat
voldoende
vetácidos
en is grasos esenciales.
losverhouding
alimentos. Dieta
muy rica
en energía.
Su 31% deDeze
grasavoeding
proporciona
2800
kcal. Rico en
tevens aangevuld
vis, wat
de grasa
acceptatie
goede
komt.
Ingredientes:
45% pollo;met
25%veel
cordero,
patata,
de polloten
y de
vacuno,
5% aceite de salmón, manzana, aceite de
borraja, aceite de girasol, aceite de linaza, hígado de pollo, 2000 mg/kg L-carnitina.
PL: Żywienie weterynaryjne w oparciu o badania naukowe. “Wielokrotny efekt diety bogatej w olej rybny” Niski poziom
węglowodanów. Bogaty w białko zwierzęce. Wysoki poziom niezbędnych tłuszczów (łosoś, słonecznik, ogórecznik
Large
Breed/
Sportline
Summerstyle
Gluten
vrij
i olej Greenheart
lniany). Może mieć
pozytywny
wpływ
na: niewydolność
serca, choroby skóry
i nadwrażliwość
pokarmową.
Bevat 18%
Vet.
Vrij vanżywność.
schadelijke
fosfor.
Rijk
aan wviseiwit.
Geschikt
Niezwykle
bogata
w energię
31% gluten.
tłuszczu 0,8%
daje 2800
kcal,
bogaty
niezbędne
tłuszcze. 45% kurczaków;
25%
tłuszczu
z jagnięciny,
ziemniaków,
i wołowiny,
5%vanaf
oleju z+ łososia,
jabłka,Tevens
oleju z ogórecznika, oleju
voor
alle rassen
en bijzonder
voorkurczaka
middel/grote
rassen
4 maanden.
słonecznikowego, oleju lnianego, wątróbki drobiowej, 2000 mg / kg L-karnityny.
voor gevoelige actieve honden.
NL: Veterinair voeding gebaseerd op wetenschappelijke studie. “Het multi- effect van een visolie rijk dieet” Gering aan
koolhydraten. Rijk aan dierlijke eiwitten. Hoog gehalte essentiële vetten (zalm, zonnebloem, borage en lijnzaadolie. Kan
een positieve bijdrage leveren aan; Hartfalen, huidaandoeningen en voedsel-overgevoeligheid. Extreem energierijke
voeding.
31% vet geeft
2800 kcal.Rijk
aan essentiële
aardappel,kip
Greenheart
Optimal
Condition
Light vetten. 45% kip; 25% lam,Gluten
vrij en rundervet, 5%
zalmolie, appel, borageolie, zonnebloemolie, lijnzaadolie, kippenlever, 2000 mg/kg L-carnitine.

VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN

(ZIE BLZ. 3)

Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is hypoallergeen
en vrij van schadelijke gluten. Eiwitten zijn afkomstig van eend.

Greenheart Anti Allergy

Gluten vrij

Bevat 14% vet. Hypoallergeen. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden
die lijden aan een gluten en/of seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis.
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

GRANENVRIJE VOEDING

GB: OVERWEIGHT; RECIPIES WITH LOWER FAT!
Greenheart PONDÉRALE;
Sportline Grain
Free
FR: SURCHARGE
RECETTES
AVEC FAIBLE TENEUR EN MATIÈRE GRASSE !
22% vet. Granenvrije
voeding
voor honden
die problemen ondervinden
DE:Bevat
ÜBERGEWICHT;
REZEPTE
MIT WENIGER
FETT!
het verteren van
granen.CON
Tevens
geschikt
voor gevoelige actieve honden.
ES:bijSOBREPESO;
¡RECETAS
GRASA
BAJA!
eiwit extract
43%,ZAWARTOŚCI
kip 36%, aardappel,
kippenvet,
PL:Ingrediënten:
Z NADWAGĄ;Dierlijk
RECEPTURA
O NIŻSZEJ
TŁUSZCZU!
appel, zalmolie,
ei, gist,MET
gehydroliseerde
kippenlever.
NL:bieten,
OVERGEWICHT;
RECEPTEN
GERINGER VET!

GREENHEART
SMALL BREEDS
ACTIVITY
MULTI EFFECTIVE
FISH OILLOW
RICH
DIET
Greenheart Multi-effective fish oil rich diet

Normal Use(eend
Light& lam) Ruwvet 31 %
Veterinair dieet. Bevat 31% eiwit hypoallergeen
waarvan 5 % zalmolie, en een combi van zonnebloem, lijnzaad en borage
olie. Speciaal ontwikkeld als hypoallergeen, granen en vrij van schadelijke
gluten gezondheidsdieet. Het Multi effect van een dieet rijk aan omega 3
en 6 vetzuren
in de juiste verhouding
1:5 isCONDITION
wetenschappelijk
bewezen.
GREENHEART
OPTIMAL
LIGHT
(bron dier en arts 2006 blz. 172 - 177) door A. Beynen en J. Lupgens.
Kan een positieve bijdrage leveren bij de behandeling van o.a. hartfalen,
huidaandoeningen en voedselovergevoeligheid voor meer info neem
contact met ons op. Ingrediënten; Eend 39 %, Lam 28 %, aardappel,
kippen en rundervet, zalmolie, appel, borage, zonnebloem en lijnzaadolie,
gehydroliseerde kippenlever, l-carnitine 2000/mg/kg.
Normal Use MEal.pdf

1
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GREENHEART NORMAL USE LIGHT
GREENHEART
“CLOSE OTO
NATURE
DINER”
R DO G
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4%
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Power of nature symbolen.pdf
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NORMAL
MEALstokvis
De ingrediënten zijnGREENHEART
biologisch van herkomst
zoals 100USE
% gedroogde
klein gezaagd gecombineerd met biologische havervlokken en
zalmolie!M
DOG
L O
T MEA
OW
%
POwer off nature
OR
374%
SA
78,5%%gekookt
Hier giet 3men
dan wat
water over
zodat deLvis, haverO en olie goed
ACTIVITY
worden gemengd,
met name de havervlokken zullen
mooi ontsluiten.
Wat
M
L
R
U
U
EVEL
VE CO
I CE K
OIL
AE
E F opdienen!
koud water
erover
enD dan
CH

C

HT

H

T

N

WI

CR

CH

Momenteel testen wij een nieuwe en complete maaltijd
bedoeld als
ACTIVITY
L
onderhoudsvoeding
voor
hond uit! Dit is een samenwerkingsverband
U D de
E
F
ICKE
OI L
V EL
E
Normal use meal
tussen Anton Beynen (hoogleraar voeding) en Greenheart-Premiums
uitgevoerd door Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden.
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(zie blz. 6)
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Greenheart
Optimal Condition Light
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POWER OF NATURE
OVERGEWICHT
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Gluten vrij

G
C
A
IL
Slechts 8,5%E Lvet. IdeaalT voor gevoelige
honden
met G overgewicht
is
hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten. De dierlijke eiwitten zijn van
eend.
CY

O

CMY

K

Greenheart Normal Use Light

(zie blz. 3)

Bevat 7,5% Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding en/of
voor honden met overgewicht en zij die snel aankomen.

Greenheart Normal Use Meal

(zie blz. 3)

Bevat 8% vet; Meal is een diner geschikt als afwisseling!
Heet water over deze maaltijd en afgekoeld opdienen!

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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“DE JUISTE KEUZE BIJ ELKE ACTIVITEIT EN LEVENSFASE”

GB: 7 NUTRITIONAL ELEMENTS.
FR:
7 ÉLÉMENTS
NUTRITIFS.
Inleiding;
Sinds 1997
ontwikkeld en produceert Greenheart-Premiums onder eigen receptuur
dus geen
private label, voedingen, snacks en treats voor honden en katten voor de Europese
DE:
7 NÄHRSTOFF-ELEMENTES.
markt.
Nieuw in dezeNUTRICIONALES
brochure zijn de diverse verbeterde recepten voor de kat, alles hierover
ES:
7 ELEMENTOS
op
bladzijde
11
en
een
“Close to nature Diner” bladzijde 7.
PL: 7 ELEMENTÓW ŻYWIENIOWYCH
NL:
VOEDINGSELEMENTEN
Deze7 Greenheart
productenwijzer helpt u op weg bij de juiste productkeuze. De ingrediënten
zijn weergeven via de rehydratiefactor (berekening alle ingrediënten inclusief vocht) Alle
verpakkingen worden aangepast! Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bellen en/of mailen.

GB: 7 nutritional elements form the daily meal. Proteins and carbohydrates provide 4 cal/kg and fats 9 cal/kg! More fat per
100
grams, morealle
energy!
16 recepten;
zijn uniek en afgestemd op de verschillende gezondheid- en levensfases en
FR: 7activiteiten
éléments nutritifs
constituent
le repas
quotidien.
protéines etVoedingen
les glucides met
fournissent
4 cal/kg
et %
et les
niveaus
van uw
huisdier
en/ofLes
sporthond.
een hoger
vet
zijngraisses
9bedoeld
cal/kg ! Plus
matières grasses
pour
100 grammes,
plus d’énergie
voordeactievere
honden.
Recepten
met génère
een geringer
vet %! zijn speciaal bedoeld als
DE: 7standaard
Nährstoffe voedingen
bilden die tägliche
Mahlzeiten.
Proteine
und Kohlenhydrate
liefern 4 en
cal/kg
9 cal/kg
Fett!die
Mehr Fett
te weten;
onderhoud,
en/of
medium activiteiten
ookund
voor
honden
pro
100aan
Gramm,
mehr Energie!
lijden
overgewicht.
ES: Los 7 elementos nutricionales que constituyen la alimentación diaria. Las proteínas y los carbohidratos aportan 4 cal/
kg
grasas 9 cal/kg !Zeggen
Mientras más
cada
100 gramos, más
energía
Dey las
productnamen;
altijdgrasa
ietshaya
overporde
energiewaarde
van
het aportará.
product. Sommige
meerdere
categorieën
genoemd zapewniają
omdat deze
PL: 7producten
składników worden
żywnościonder
z codziennego
posiłku.
Białka i węglowodany
4 calbijvoorbeeld
/ kg i tłuszcze geschikt
9 cal / kg! Więcej
zijn als na
onderhoudsvoeding
maar tevens glutenvrij of hypoallergeen kunnen zijn. “Sensitive”
tłuszczu
100 gramów, więcej energii!
productenlijn vormen
bevat de
veel
lam en maaltijd.
rijst bedoeld
voor
de gevoeligeverstrekken
hond. 4 cal/kg en vetten 9 cal/kg!
NL: 7deze
voedingselementen
dagelijkse
Eiwitten
en koolhydraten
Meer vet per 100 gram, meer energie!

GREENHEART & MILIEU

GB: Proteins; essential proteins are the basis of a healthy life. The dog’s body is composed of 76% from protein. Proteins
Ookamino
Greenheart
probeert
middels
verpakkingen,
drukwerk,
recyclen
etc. eenvalue.
bijdrage te
are
acids, about
20 are known,
10onze
essential.
Essential amino
acids give
a high biological
leveren aan
groeiende
hoeveelheid
afval
in d’une
de wereld.
Qua Le
biologische
dierlijke
FR: Protéines
; lesde
protéines
essentielles
sont la
base
vie saine.
corps du chien
est ingrediënten
composé de 76% de
werken wij
met
biologisch
onzeaminés,
snacksdont
en zal
het nieuwe
diner”
bestaan
protéines.
Les
protéines
sont kip
des in
acides
environ
20 sont“Close
connus,toetnature
10 sont
essentiels.
Les acides
uit biologische ingrediënten!
aminés essentiels donnent une haute valeur biologique.
DE: Eiweiss; essentiele Eiweisse sind die Basis für ein
gesundes Leben. Der Körper des Hundes besteht aus 76% aus
Succes bij het lezen van deze inmiddels 8ste uitgave Greenheart productenwijzer.
Eiweiss. Ei-weisse sind Aminosäuren, 20 davon sind bekannt, 10 essentiell. Essentielle Aminosäuren ergeben einen
hohen biologischen Wert.
ES: Proteína; las proteínas esenciales son la base de una vida sana. El cuerpo del perro se compone en un 76% de
proteína. Las proteínas son aminoácidos. Se conocen cerca de 20, 10 son esenciales. Los aminoácidos esenciales
dan indicaciones sobre el valor biológico.
PL: Ciało psa składa się z 76% z białka. Niezbędne białka stanowią podstawę zdrowego życia, białka to aminokwasy, około
20 aminokwasów jest znanych a 10 niezbędnych do życia. Niezbędne białka dają wyższą wartość biologiczną.
NL: Eiwitten; Het lichaam van de hond bestaat voor 76% uit eiwit. Essentiële eiwitten vormen de basis voor een gezond
leven.Eiwitten zijn aminozuren, circa 20 zijn er bekend,10 essentieel. Essentiele eiwitten geven een hogere biologische
waarde.

Frans Weisscher

DE EERSTE LEVENSFASE

GB: FATS; A source of energy and need for the labor of the muscles. Oily fish, salmon, mackerel, herring (also vegetable
flaxseed
oil) contain enough
essential
such as
alpha-linolenic
acid = omega 3. Omega 6 is linoleic acid (vegetable)
GREENHEART
SPECIAL
MILKfats
gering
lactose
gehalte.
and
has a beneficial
on the skin
andmelkpoeder
cholesterol just
as een
omega
3. We
need more omegaen
6 than 3. Omega 3/6 in
Speciaal
voor alleeffect
zoogdieren,
Een
met
hoge
energiedichtheid
1/3
the rightmelksuikergehalte
proportion.
eenin gering
(lactose). Wat diarree en daardoor uitdroging helpt
FR: GRAISSES
; Une source
d’énergie
nécessaire pourzeer
le travail
desHierdoor
muscles. Les
poissons
te voorkomen.
Benaderd
de moedermelk
dicht.
hoeft
u de gras,
pupssaumon, maquereau,
hareng, huile de lin contiennent suffisamment de matières grasses essentielles telles que l’acide alpha-linolénique
beduidend minder per dag te voeren slechts 3-4 keer.
(oméga 3) et l’acide linoléique (Oméga-6). Ils ont un effet bénéfique sur le cholestérol et la peau. Nous avons besoin
d’une plus haute quantité d’oméga 6 que d’oméga 3. Les bonnes proportions sont 1/3 d‘omega 3 et 2/3 omga 6.

THE FIRST STEPS

GREENHEART PUPPY ALL BREEDS
Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 4 - 6 maanden rasafhankelijk! Zeer
goede acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden
adviseert Greenheart Large breed/ Summer Style. Ingrediënten: Kip 34%, lam
21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

JONGE HONDEN MIDDEL / GROTE RASSEN
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GREENHEART LARGE BREED/ SUMMER STYLE
GLUTEN VRIJ
Geringer Fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

STANDAARD ONDERHOUDSPRODUCTEN

DE: FETTE; Eine Quelle der Energie und notwendig für die Arbeit der Muskeln. Fetter Fisch, Lachs, Makrele, Hering (auch
pflanzliches Leinsamenöl) enthalten genügend essentielle Fettsäuren, wie Alpha-Linolensäure = Omega-3. Omega-6
Eigenlijk is elk product ongeacht de energetische waarde een onderhoudsproduct.
ist Linolsäure (pflanzlich) und hat eine positive Wirkung auf die Haut und den Cholesterinspiegel, als auch Omega-3.
Onderhoudsvoeding
is het
dagelijks
menu
voorOmega
uw huisdier!
meer actievere en zeer
Wir
brauchen mehr Omega-6
als 3.
Im richtigen
Verhältnis
3/6 = 1/3Voor
im Futter.
intensieve
zijndeerenergía
“ onderhoudsproducten
opdemaat!
De meest
gebruikte
en duscaballa,
ES: GRASAS:
Sonarbeid
una fuente
necesaria para el trabajo
los músculos.
El pescado
azul, salmón,
arenque
(también
el aceite de linaza vegetal)
ácidos grasos esenciales como el ácido alfastandaard
onderhoudsproducten
treft contienen
u aan opsuficientes
deze bladzijde.
linolénico = Omega 3. Omega 6 es el ácido linoleico (vegetal) y tiene un efecto beneficioso sobre la piel y el colesterol
así como el Omega 3. Necesitamos más cantidad de Omega 6 que de Omega 3. Por ejemplo, la proporción correcta
Greenheart Normal Use Light
de Omegas 3 y 6 es de 1 a 3.
Bevat
7,5 % Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding. En/of voor honden met
PL: Źródło energii i niezbędna energia potrzebna do pracy mięśni. Tłuste ryby, łosoś, makrela, śledź (także warzywny olej
overgewicht
enwystarczającą
zij die snel aankomen.
Ingrediënten:
Vleesmeel
tarwe, maïs, = omega 3. Omega 6
lniany) zawierają
ilość niezbędnych
tłuszczów,
takich jak 34%,
kwas alfa-linolenowy
eiwitextract,
rijst,
bieten,
appel,
kippenvet,
todierlijk
kwas linolowy
(warzywa)
i mają
korzystny
wpływ
na skórę i zalmolie,
cholesterol, gehydroliseerde
podobnie jak omega 3. Jest więcej kwas
Omega
6 potrzebny,w prawidłowym stosunku, na przykład, kwasy omega w stosunku 3/6 i 1/3
kippenlever.
NL: VETTEN; Een bron van energie en nodig voor de arbeid van de spieren. Vette vis,zalm, makreel,haring (ook
plantaardig lijnzaadolie) bevatten voldoende essentiële vetten zoals alfa- linoleenzuur = omega 3. Omega 6 is linolzuur
Greenheart Normal Use Meal
(plantaardig) en heeft een gunstig effect op de huid en cholesterol net zoals omega 3. Er is meer omega 6 nodig. In de
Bevat
8 % vet isbijvoorbeeld
een diner omega
geschikt
afwisseling! Heet water over deze maaltijd
juiste verhouding
3/6 als
in 1/3.

en afgekoeld opdienen! Ingrediënten: Maïs, vleesmeel 22%, dierlijk eiwitextract
12%, erwt, tarwe, kippenvet, appel, bieten, zalmolie, gehydroliseerde kippenlever.

GB: CARBOHYDRATES; Also Poli sugars (starch, glycogen and cellulose), double sugars (cane, beet, white & milk sugar)
and simple sugars (fructose & glucose). Almost all nutrients contain carbohydrates. In the form of starch or cellulose.
Greenheart Medium Energy
Starch is digested into glucose and absorbed into the bloodstream, cellulose can not be digested.
Bevat
12 %DE
vet;
Zeer geschikt
voor honden met
eenglycogène
medium activiteiten
FR: HYDRATES
CARBONE
; Les polysaccharides
(amidon,
et cellulose), niveau!
le saccharose (Canne à sucre,
Ingrediënten:
Vleesmeel
maïs,et tarwe,
kip,simples
dierlijk
eiwit etextract,
sucre
de betterave,
sucre blanc27%,
et lactose)
les sucres
(glucose
fructose).rijst,
Presque tous les aliments
contiennent
des glucides.
Sous labieten,
forme d’amidon
ou deappel,
cellulose.
L’amidongehydroliseerde
est digéré en glucose et absorbé dans la
gerst, kippenvet,
zalmolie,
aardappel,
lecithine,
circulation
sanguine, la cellulose ne peut pas être digérée.
kippenlever.
DE: KOHLENHYDRATE; Auch Mehrfachzucker (Stärke, Glykogen und Zellulose), Zweifachzucker (Zuckerrohr, Zuckerrüben,
Weiß- & Milchzucker) und Einfachzucker (Fruktose und Glukose). Fast alle Nährstoffe enthalten Kohlenhydrate. In
Form von Stärke oder Zellulose. Stärke wird in Glukose verdaut und in den Blutkreislauf aufgenommen, Zellulose kann
onderhoudsvoedingen
Medium Sensitive, Anti Allergy zijn omschreven op bladzijde 4.
nichtDeze
verdaut
werden.
ES: HIDRATOS DE CARBONO ; También poli-azúcares (almidón, glucógeno y celulosa), azúcares dobles (caña, remolacha,
azúcar blanco y leche) y azúcares simples (fructosa y glucosa). Casi todos los nutrientes contienen carbohidratos. En
forma de almidón o celulosa. El almidón se convierte en glucosa y se absorbe en el torrente sanguíneo, la celulosa no
se puede digerir.
PL: WĘGLOWODANY; Również cukry pojedyńcze (skrobia, glikogen i celuloza), cukry podwójne (cukier trzcinowy,
buraczany, biały i laktoza) i cukry proste (fruktoza i glukoza). Prawie wszystkie składniki odżywcze zawierają
Greenheart
Small
Breeds
Gluten vrijdo krwioobiegu, celuloza
węglowodany.
W postaci
skrobi
lub celulozy. Skrobia w glukozie jest trawiona i absorbowana
Bevat
%trawiona.
vet en is vrij van schadelijke gluten. Kleine rassen verbranden meer
nie
może18
być
NL: KOOLHYDRATEN;
Ook
Poligrotere
suikers (zetmeel,glycogeen
en cellulose),
( riet,biet,witte & melksuiker)
in verhouding tot
hun
soortgenoten! Deze
voedingDubbele
bevat suikers
voldoende
en
suikers
(fructosemet
& glucose).
In de vorm van
vetenkelvoudige
en is tevens
aangevuld
veel visBijna
watalle
de voedingsstoffen
acceptatie tenbevatten
goede koolhydraten.
komt.
zetmeel of cellulose. Zetmeel in glucose wordt verteerd en geabsorbeerd in de bloedbaan, cellulose kan niet worden
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
verteerd.

SPECIAAL VOOR DE KLEINE RASSEN!

bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN!
Greenheart Large Breed / Summer Style

Gluten vrij

Geringer fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE OUDERE HOND!
Greenheart Senior Sensitive
Aangepast menu met een geringer fosforgehalte voor de oudere
en of rustige hond bevat lam en rijst. Zie verder op bladzijde 4

3
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GREENHEART SENSITIVE RECEPTEN

RIJK
AANasLAMSVLEES
& RIJST
GB: MINERALS & TRACE ELEMENTS;
Important
building material and
support many body processes. Trace elements
come in micro/milligrams for such as zinc, copper, selenium, iron, cobalt and iodine. Important for growth.
Greenheart
Sensitive recepten
bevatten
een hoog
hypoallergene
FR: MINÉRAUX
et oligo-éléments;
Importants
comme éléments
de aandeel
base danslamsvlees,
de nombreuxde
processus
du corps. Oligoéléments
tels que variant
le zinc, cuivre,
cobalt,lamsvlees
sélénium et iode,
sont présents
en faible(Anti
quantité
(micro/milligrammes) et
en glutenvrije
bevatfer,alleen
als dierlijke
eiwitbron.
Allergy)
sont importants pour la croissance.
DE: Minerale & Spurenelemente. Sind als Bausteine und Unterstützung bei vielen Prozessen im Körper wichtig.
Deze 5 varianten zijn speciaal ontwikkeld voor de wat gevoelige rassen. De Medium
Spurenelemente kommen in Mikro/Milligramm vor wie Zink, Kupfer, Selen, Eisen, Kobalt und Jod. Wichtig für das
Sensitive, Energy Sensitive, Puppy All Breeds en de Senior Sensitive zijn niet hypoallergeen.
Wachstum.
ES: MINERALES y OLIGOELEMENTOS. Importante como material de construcción y soporte en muchos procesos del
Voor die
die problemen
bijtales
het como
verteren
dierlijk
eiwit
afkomstig
cuerpo.
Losrassen
oligoelementos
vienen en ondervinden
micro/miligramos,
zinc, van
cobre,
selenio,
hierro,
cobalto y yodo.
Importantes
el crecimiento.
van kip is para
de Anti
Allergy een uitkomst deze is geheel op basis van lam.
PL: MINERAŁY I PIERWIASTKI ŚLADOWE. Ważne jako materiał budowlany i wsparcie w wielu procesach metabolicznych
organizmu. Pierwiastki śladowe występują w mikro / miligramach, takich jak cynk, miedź, selen, żelazo, kobalt i jod.
Ważne dla wzrostu.
NL: MINERALEN & SPOOR ELEMENTEN. Belangrijk als bouwstof en ondersteuning in de vele lichaamsprocessen.
Sporenelementen komen in micro/milligrammen voor zoals zink, koper,seleen,ijzer,kobalt en jodium. Belangrijk voor
Greenheart Puppy All Breeds
Rich in Lamb
(zie blz. 2)
de groei.
Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 6 maanden rasafhankelijk! Zeer goede
acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden adviseert

GB: VITAMINS; VITA = life. They are the excipients of enzymes (proteins). Soluble in FATs (A, D, E & K) and soluble in water
Greenheart
Large
BreedVery
/ Summer
(C,
B1, B2, B6 de
& B12)
vitamins.
importantStyle.
in metabolism.
FR: VITAMINES ; VITA = vie. Ils sont les excipients d’enzymes (protéines). Vitamines solubles dans les matières grasses :
A, D, E et K. Vitamines solubles dans l’eau : C, B1, B2, B6 et B12. Très important dans le métabolisme.
Greenheart
Medium
Sensitive
in (Proteine).
Lamb Es gibt die in Fett (A, D, E und K) und in
DE: VITAMINE;
VITA = Leben.
Sie sind
die Hilfsstoffe derRich
Enzyme
Wasser
(C,
B1,
B2,
B6
und
B12)
löslichen
Vitamine.
Sehr
wichtig
beim Stoffwechsel.
Bevat 11 % vet. Speciaal voor gevoelige rassen met een normaal
activiteiten niveau.
ES: VITAMINAS; VITA = vida. Existen los excipientes de enzimas (proteínas). También la grasa (A, D, E y K) y en vitaminas
Ingrediënten: Lam 30.8%, kip 24.3%, rijst, tarwe, maïs, zalmolie, kippenvet, bieten,
solubles en agua (C, B1, B2, B6 y B12). Muy importante en el metabolismo.
gist, aardappel,
lecithine,
gehydroliseerde
kippenlever.
PL: WITAMINY;
VITA = appel,
życie. Są
to składniki
enzymów (białek).
Istnieją witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K)
oraz w wodzie (C, B1, B2, B6 i B12). Bardzo ważne w metabolizmie.
NL: VITAMINES; VITA = leven. Zij zijn de hulpstoffen van enzymen (eiwitten). Er zijn de in vet (A,D,E & K.) en in water (
Greenheart
Energy vitamines.
Sensitive
Rich
instofwisseling.
Lamb
C,B1,B2,B6
& B12) oplosbare
Zeer belangrijk
bij de

Bevat 8% vet. Speciaal voor gevoelige actievere rassen. Ingrediënten: Kip 34%,

lam 21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,

GB: CRUDE FIBER; No nutritional value, important in the digestion and if irritation of stomach /intestinal tract. Digestible
lecithine,
kippenlever.
fibres
occur gehydroliseerde
mainly in oats. MOISTURE;
Without water there is no life possible
FR: FIBRES BRUTES ; Aucune valeur nutritive. Important pour la digestion et pour les problèmes d’irritation de l’estomac/
intestin. Les fibres digestibles sont principalement présentes dans l’avoine.
Greenheart
Rich
in Stimmulierung
Lamb
DE: ROHFASER;
KeinenSenior
Nährwert,Sensitive
wichtig für die Verdauung
und zur
des Magen/Darm-Traktes. Verdauliche
Fasern
kommen
vor
allem
im
Hafer
vor.
Wasser;
Ohne
Wasser
ist
kein Leben
möglich!
Bevat 12 % vet. Speciaal voor de rustige en wat oudere hond.
Aangepast
mineralen
ES: FIBRA CRUDA; Ningún valor nutricional, importante en la digestión y si existe irritación del tracto estómago-intestinal.
gehalte. Ingrediënten: Lam 24.8%, kip 19.8%, rijst, maïs, aardappel, appel,
La avena es una fibra digerible de alta calidad. HUMEDAD; Sin agua no es posible la vida.
kippenvet,SUROWE;
bieten, zalmolie,
lijnzaad,
gehydroliseerde
kippenlever. trawienia i jako stymulacja przewodu
PL: WŁÓKNO
Bez wartości
odżywczej,
ważne dla prawidłowego
pokarmowego, a włókna ulegające translacji znajdują się głównie w owsie. Bez wody nie można żyć!
NL: RUW VEZEL; Geen voedingswaarde, belangrijk bij de vertering en als prikkeling van maag/ darmkanaal.Verteerbare
Greenheart
Allergy
100
% geen
Lamb
vezels
komen vooralAnti
voor in
haver.VOCHT; Zonder water
is er
leven mogelijk!

Bevat 14 % vet. Hypoallergeen & vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden
die lijden aan een seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis. Ingrediënten:

Lam 43%, aardappel, rijst, erwten, bieten, kippenvet, johannesbrood, gist, appel,
rundvet, zalmolie, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

VOEDING VOOR ACTIEVERE HONDEN!

GB: GREENHEART NORWEGIAN FISH DINER
FR: GREENHEART DINER POISSON NORVÉGIEN
Greenheart-Premiums is gespecialiseerd in recepten met een hoge energiewaarde.
DE: GREENHEART NORWEGISCHES FISCH-MAHLZEIT
Actievere honden met name sporthonden hebben behoefte vooral bij duursport aan
ES: GREENHEART PESCADO DESHIDRATADO NORUEGO
meer vetten! (Hazewindhonden verbranden op de renbaan slechts glucose!). De volgende
PL: OLEJ Z RYB NORWESKICH
recepten bevatten meer vetten tot wel 31%! Kies de juiste voeding bij elke activiteit!
NL: GREENHEART NOORSE STOKVIS DINER

1 kcal ook wel 4184 joules is de hoeveelheid die nodig is 1 kg zuiver water 1 graad
Celsius te verwarmen. 1 Gram vet levert 9 kcal dubbel zoveel als eiwit en/of koolhydraten.
Vetten zijn dus de directe energieleverancier echter kip, rund etc., bevatten nauwelijks
essentiële (omega 3/6) vetzuren. Onze recepten bevatten voldoende zalmolie, deze is
rijk aan omega 3 vetzuren en hebben een positieve werking op de vacht.

Greenheart Large Breed/Summer Style

Gluten vrij

(zie blz. 3)

Dit recept is breder inzetbaar. Standaard energierijke voeding voor gevoelige
honden en speciaal voor middel/grotere rassen. Geringer fosfor 0,8% en 18 %
vet.Norwegian
Aangepast
mineralen
gehalte
draagt
aan een
evenwichtige
groeifase.
GB: Recipe,
dried
stockfish, oats,
flaxseed,
and bij
a natural
vitamin
and mineral mix.
Rich in protein, essential fats
Kip 41%,
19%,
rijst,from
aardappel,
kippenvet,
ei, itappel,
erwten,
and Ingrediënten:
packed with digestible
fibresvis
(Beta
glucans)
the oats. Boiled
water over
to unlock
the oats and cooled before
serving.
bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

FR: Recette composée de poisson norvégien séché, d’avoine, de graines de lin et un mélange de vitamines et minéraux
naturels. Riche en protéines, en acides gras essentiels et en fibres digestibles (bêtas glucanes). Verser de l’eau
chaude pour libérer l’avoine et servir froid
Sportline Stockfisch,
Classic 30/20
DE: Rezept,Greenheart
getrockneter norwegischer
Hafer, Leinsamen und einem natürlichen Vitamin- und Mineralmix.
Sportline
Classic
bevatFettsäuren
20% vet.undSince
1997 een
succes (Beta-Glukane)
recept voor vele
Reich
an Eiweiß,
essentiellen
verdaulichen
Ballaststoffen
aus Hafer. Abgekochtes
Wasser
darüber gegen,
um den Hafer zu voor
weichen
und gekühlt
servieren.
sporthonden.
Energievoeding
actieve
hondenrassen
de basis is kip.
ES: Receta:
bacalao deshidratado
avena, linaza 19
y vitaminas
minerales
Rico en proteínas, grasas
Ingrediënten;
Kip 35 %,noruego,
dierlijk eiwitextract
%, maïs,y gerst,
kipnaturales.
en rundervet,
esenciales y fibras digeribles (Beta glucanos) de la avena. Se recomienda usar con agua caliente para potenciar la
rijst, vleesmeel, bieten, aardappel, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever, gist,
avena y dejar enfriar antes de consumir.
appel,
zalmolie,
lecithine,
vitamine
E ennasiona
C.
PL: Przepis,
norweskie
suszone
ryby morskie,
owies,
lnu i naturalna mieszanka witamin i składników mineralnych.
Bogaty w białka, niezbędne tłuszcze i strawne włókno (beta glukany) z owsa. Zalewać przegotowaną wodą, aby
zmiękczyć włókna owsa i podawać przestudzone .
NL: Recept,Greenheart
Noorse gedroogde
stokvis, haver,
Sportline
Grainlijnzaad,
Free en een natuurlijke vitamine en mineralen mix. Rijk aan eiwitten,
essentiële vetten en verteerbare vezels ( bèta glucanen) uit de haver. Gekookt water erover om de haver te ontsluiten
Bevat 22 % vet is 100 % granenvrij! Speciaal voor actieve honden die overgevoelige
en afgekoeld opdienen.

zijn voor granen. Ingrediënten: Dierlijk eiwit extract 43%, kip 36%, aardappel,
kippenvet, bieten, appel, zalmolie, ei, gist, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Energy Sensitive

(zie blz. 4)

Bevat 18% vet en is rijk aan lamsvlees. Geschikt voor gevoelige actieve honden.

Greenheart Sportline Extreme
Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer
extreme omstandigheden langdurig moeten presteren. Dit is een bijzonder recept
en niet altijd voor elke hond geschikt. Informeer bij Greenheart. Ingrediënten;
Eend 39%, lam 28%, aardappel, kippenvet, rundvet, 5% zalmolie, appel, borage
olie, zonnebloemolie, lijnzaadolie, gehydroliseerde kippenlever, 2000 mg/kg
l-carnitine.
Speciaal voor: extreme sport, teven die moeten werpen & honden
die erg slecht eten bijvoorbeeld na ziekte en/of operatie.

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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HYPOALLERGEEN, VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN /GRANENVRIJ,

GB: GREENHEART CATFOOD
OVERGEWICHT
MULTI-EFFECTIVE
FR: GREENHEART
ALIMENTS&COMPLETS
POUR CHATS FISH OIL RICH DIET
DE: GREENHEART KATZENFUTTER PRODUKTE
Hypoallergeen,
allergenen
zijn deeltjes
die ziek maken. Diverse dierlijke eiwitten zoals
ES:
GREENHEART
PRODUCTOS
PARA GATOS
lam
en
eend
zijn
bijzonder
geschikt
als
hypoallergene
eiwitbron mits dit dan ook de enige
PL: GREENHEART KARMA DLA KOTÓW
dierlijke
eitwitbronKATTENVOEDING
is. Het eliminatiedieet.
NL:
GREENHEART
GB: Cats can not live without animal protein, they need protein from meat or fish. Cats are the real carnivores. We have
a wide choice! From KITTEN until the outstanding GREENHEART 3-MIX Lamb, Chicken & Fish. Also available
separately. Than GREENHEART Senior and the excellent Greenheart 3-D Diet a veterinary recipe!
FR: Les chats ne peuvent pas vivre sans protéines animales, comme la viande. Ce sont de vrais carnivores. GREENHEARTGreenheart
Anti
Allergy
(Lam)du chaton à(zie
blz. 4)GREENHEART
Gluten
vrij
PREMIUMS
propose un
large
choix de produits,
l’excellent
3-MIX
au poisson, poulet et
agneau
Et enfin,
Senior pourgluten,
le chat âgé
notre excellent
Greenheart 3 D, une
Bevat(exite
14%aussi
vet.séoarément.
Hypoallergeen
en Greenheart
vrij van schadelijke
de et
dierlijke
eiwitten
recette
vétérinaire
zijn alleen
afkomstig van lam. Ook geschikt voor gevoelige honden.
DE: Katzen können nicht ohne tierisches Eiweiß leben, also Fleisch oder Fisch. Sie sind echte Karnivoren. Eine große
Auswahl erhältlich, vom KITTEN und das herausragende GREENHEART 3-MIX. Auch GREENHEART Senior und
Optimal
Condition
Light 3-D Diät!(Eend)
Gluten vrij
einemGreenheart
ausgezeichneten
veterinären
Rezept Greenhear
Slechts
8,5
vet
ideaal
voor
gevoelige
honden
met
overgewicht
is
hypoallergeen
ES: Los gatos no pueden vivir sin proteína animal como la carne. Son verdaderos carnívoros. Disponemos de una
en vrij
van schadelijke
gluten.
De dierlijke
zijn3-MIX
van de
eend.
Ingrediënten:
amplia
selección,
desde el Kitten
para gatitos
hasta eleiwitten
excepcional
GREENHEART,
que combina 3 recetas
individuales
también
por separado.
Igualmente zalmolie,
GREENHEART
Senior
y Greenheart 3D Diet, una
Eend 54.7%,
rijst,disponibles
bieten, lijnzaad,
gist, kippenvet,
lecithine,
borageolie,
excelente
dieta
veterinaria.
maïsolie,
gehydroliseerde
kippenlever.
PL: Koty nie mogą żyć bez białka zwierzęcego z mięsa i / lub ryb. Są prawdziwymi drapieżnikami. Szeroki wybór karmy
KITTEN aż do doskonałego GREENHEART 3 -MIX. Dostępne również pojedyńczo. Następnie GREENHEART Senior
Greenheart
(zie blz. 5)
i przepis
weterynaryjnySportline
Greenheart Extreme
3 D Diet.
Bevat
31 % niet
Vet;leven
Bijzonder
voor zeer
honden
diezijn
onder
zeercarnivoren.
extreme Een ruime keuze
NL: Katten
kunnen
zondergeschikt
dierlijke eiwitten
vanactieve
vlees en/of
vis. Zij
de echte
vanomstandigheden
de KITTEN tot en met
de uitmuntende
3 -MIX.
Ook
afzonderlijk
verkrijgbaar.
langdurig
moetenGREENHEART
presteren. Dit
is een
bijzonder
recept
en nietDan GREENHEART
Senior
een elke
veterinair
recept
Greenheart
3 D Diet.
altijdenvoor
hond
geschikt.
Informeer
bij Greenheart.

HYPOALLERGEEN

GB: GREENHEART
CATFOOD
PRODUCTS.
VRIJ VAN
SCHADELIJKE
GLUTEN
(ZIE BLZ. 3)
FR: ALIMENTS COMPLETS POUR CHATS GREENHEART
DE: GREENHEART KATZENFUTTER PRODUKTE
ES: GREENHEART
PRODUCTOS
Greenheart Small
Breeds PARA GATOS
Gluten vrij
PL:
KARMA
Bevat
18 %DLA
vet.KOTÓW
Vrij van schadelijke gluten! Kleine rassen verbranden meer in
NL:
GREENHEART
verhouding
tot hunKATTENVOEDING
grotere soortgenoten! Deze voeding bevat voldoende vet en is
tevens aangevuld met veel vis, wat de acceptatie ten goede komt.

GREENHEART CATFOOD KITTEN

Greenheart Large Breed/ Sportline Summerstyle

Gluten vrij

Bevat 18% Vet. Vrij van schadelijke gluten. 0,8% fosfor. Rijk aan viseiwit. Geschikt
voor alle rassen en bijzonder voor middel/grote rassen vanaf + 4 maanden. Tevens
voor gevoelige actieve honden.

GB: For kittens from approx. 2 weeks. Rich in meat & digestible dietary fiber. WHEAT GLUTEN FREE. Recipe; 63%
chicken, rice, oats, chicken fat, fish, peas, potato, beet, carob flour, salmon oil, Apple, flaxseed oil, chicken liver.
FR: Pour les chatons de 2 semaines environ. Riche en viande & fibres alimentaires digestibles. SANS GLUTEN DE BLÉ.
Recette
; poulet 64%, riz,
avoine, graisse
de poulet,
poisson, pois, pomme de terre, betterave,
Greenheart
Optimal
Condition
Light
Gluten farine
vrij de caroube, huile
de saumon, pomme, huile de lin, foie de poulet.
Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is hypoallergeen
DE: Für Kätzchen von ca. 2 Wochen alt. Reich an Fleisch & verdaulichen Ballaststoffen. GLUTENFREI. Rezept; Huhn
en Reis,
vrij van
schadelijke
gluten.
afkomstig
vanJohannisbrotmehl,
eend.
63%,
Hafer,
Geflügelfett,
Fisch,Eiwitten
Erbsen,zijn
Kartoffeln,
Rüben,
Lachsöl, Apfel, Leinsamenöl,
Hühnerleber
ES: Para los gatitos a partir de aprox. 2 semanas. Rico en carne y fibra digestible. LIBRE DE GLUTEN DE TRIGO. Receta:
63% pollo, arroz, avena, grasa de pollo, pescado, guisantes, patata, remolacha, harina de algarroba, aceite de salmón,
Greenheart Anti Allergy
Gluten vrij
manzana, aceite de linaza, hígado de pollo
vet.2 Hypoallergeen.
van ischadelijke
gluten.
Speciaal
voor hondenPrzepis; Kurczak 63%,
PL: DlaBevat
kociąt14%
od ok.
tygodni. Bogaty wVrij
mięso
strawny błonnik
pokarmowy.
Bezglutenowy.
die lijden
aan
eentłuszcz
glutenz en/of
seizoensonafhankelijke
eiwitverteringsstoornis.
jagnięcina,
ryż,
owies,
kurczaka,
ryba, groch, ziemniak, burak,
fasola szparagowa, olej z łososia, jabłko, olej
lniany, wątróbka drobiowa.
NL: Voor kittens vanaf ca. 2 weken. Rijk aan vlees & verteerbare voedingsvezels. Glutenvrij. Recept; Kip 63%, rijst, haver,
kippenvet, vis, erwten, aardappel, biet, johannesbroodmeel, zalmolie, appel, lijnzaadolie, kippenlever,
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

GRANENVRIJE VOEDING

GB: GREENHEART CATFOOD 3 D DIET VETERINARY DIET. STRUVITE, HYPOALLERGENIC,
Greenheart
Grain Free
GLUTEN
FREESportline
DIET
22% vet. Granenvrije
voor
honden die problemen
ondervinden
FR:Bevat
GREENHEART
CATFOODvoeding
3 D DIET
ALIMENTATION
VÉTÉRINAIRE.
STRUVITE,
bijHYPOALLERGÉNIQUE,
het verteren van granen.
TevensSANS
geschikt
voor gevoelige actieve honden.
RÉGIME
GLUTEN
Dierlijk
eiwit 3extract
kip 36%, aardappel,
kippenvet,
DE:Ingrediënten:
GREENHEART
CATFOOD
D DIET43%,
VETERINÄR-DIÄT.
STRUVIT-,
HYPOALLERGEN,
bieten,
appel, zalmolie,
GLUTENFREIE
DIÄT ei, gist, gehydroliseerde kippenlever.
ES: GREENHEART CATFOOD 3 D DIET DIETA VETERINARIA. ESTRUVITA,
HIPOALERGÉNICO, DIETA LIBRE DE GLUTEN
MULTI EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET
PL: GREENHEART CATFOOD 3 D DIET DIETA WETERYNARYJNA, DIETA STRUWITOWA,
HIPOALERGICZNA
I BEZGLUTENOWA.
Greenheart Multi-effective
fish oil rich diet
NL:Veterinair
GREENHEART
CATFOOD
D DIET.
VETERINAIR
DIEET
.STRUVIET,
HYPOALLERGEEN
dieet. Bevat
31% 3eiwit
hypoallergeen
(eend
& lam)
Ruwvet 31
%
EN GLUTENVRIJ
DIEET.
waarvan
5 % zalmolie,
en een combi van zonnebloem, lijnzaad en borage
olie. Speciaal ontwikkeld als hypoallergeen, granen en vrij van schadelijke
gluten gezondheidsdieet. Het Multi effect van een dieet rijk aan omega 3
GREENHEART 3 D DIET
en 6 vetzuren in de juiste verhouding 1:5 is wetenschappelijk bewezen.
(bron dier en arts 2006 blz. 172 - 177) door A. Beynen en J. Lupgens.
Kan een positieve bijdrage leveren bij de behandeling van o.a. hartfalen,
huidaandoeningen en voedselovergevoeligheid voor meer info neem
contact met ons op. Ingrediënten; Eend 39 %, Lam 28 %, aardappel,
kippen en rundervet, zalmolie, appel, borage, zonnebloem en lijnzaadolie,
GB: GREENHEART 3 dimension diet. Struvite ph 6.2, Hypo-allergenic fish Sterilzed/Older cats, and gluten free. Recipe;
gehydroliseerde kippenlever, l-carnitine 2000/mg/kg.
FR:
DE:
ES:
PL:
NL:

36% fish, potato, rice, chicken fat, salmon oil 5%, chicken liver, linseed oil, borage-oil, L-Carnitine, glucosamine and
Chondroitin.
GREENHEART CATFOOD 3 Dimension DIET : Struvite, pH 6.2, Hypo-allergénique, poisson, sans gluten, pour les
chats âgés et stérilisés. Recette ; 36% poisson, pomme de terre, riz, graisse de poulet, huile de saumon 5%, foie de
poulet,
huile de lin, testen
huile de bourrache,
glucosamine
et chondroïtine.
Momenteel
wij een L-Carnitine,
nieuwe en
complete
maaltijd bedoeld als
GREENHEART 3-Dimensionen Nahrung. Struvit Ph-Wert 6.2, hypoallergener Fisch als Proteinquelle und glutenfrei.
onderhoudsvoeding voor de hond uit! Dit is een samenwerkingsverband
Rezept; Fisch 36%, Kartoffel, Reis, Geflügelfett, Lachsöl 5%, Hühnerleber, Leinsamenöl, Borretschöl, L-Carnitine,
tussen Anton Beynen (hoogleraar voeding) en Greenheart-Premiums
Glukosamin und Chondroitin.
uitgevoerd
door
Hall(pH
Larenstein
te Leeuwarden.
Greenheart
Catfood
3DHogeschool
Diet: Contra la Van
estruvita
6.2), Hipoalergénico
(pescado como fuente de proteína), también
para gatos senior y gatos esterilizados. Libre de gluten. Ingredientes: Pescado 36%, patata, arroz, grasa de pollo,
Dede
ingrediënten
zijn biologisch
vandeherkomst
zoals
100 %L-carnitina,
gedroogde
stokvis condroitina, taurina
aceite
salmón 5%, hígado
de pollo, aceite
linaza, aceite
de borraja,
glucosamina,
Dieta
GREENHEART
3 WYMIAROWA. met
Struvite
ph 6.2, Hipoalergiczne
ryby en
jakozalmolie!
źródło białka i bezglutenowa.
klein
gezaagd gecombineerd
biologische
havervlokken
Przepis;
ziemniaków,
tłuszczu
z kurczaka,
oleju zde
łososia
wątróbki
drobiowej,
Hier 36%
giet ryb,
men
dan wat ryżu,
gekookt
water
over zodat
vis, 5%,
haver
en olie
goed oleju lnianego, oleju
z ogórecznika, L-karnityna, glukozaminy i chondroityny.
worden gemengd, met name de havervlokken zullen mooi ontsluiten. Wat
GREENHEART 3 DIMENSIE dieet. Struviet ph 6.2, Hypoallergeen vis als eiwitbron en glutenvrij. Recept; 36% vis,
koud water erover en dan opdienen!
aardappel, rijst, kippenvet, zalmolie 5%, kippenlever, lijnolie, borageolie, L-Carnitine, glucosamine, chondroitine en
taurine.

GREENHEART “CLOSE TO NATURE DINER”

GB: Especially for; Bladder stones, season independent protein digestive disorders, overweight.
FR: Spécialement conçu pour les problèmes de calculs rénaux, de troubles digestifs et de surpoids.
DE: Speziell für; Blasensteine, Saisonunabhängige Eiweissver-dauungsstörungen, Übergewicht.
Greenheart
Optimal
Condition
Lightdigestivos(zie
blz. 6) con el
Gluten
vrijla proteína, sobrepeso
ES: Especialmente
para: Cálculos
en la
vejiga, trastornos
relacionados
origen de
PL: Specjalnie
: z problemami
pęcherzavoor
moczowego,
niezależne
od pory
roku overgewicht
zaburzeniami trawienne
i nadwaga.
Slechtsdla 8,5%
vet. Ideaal
gevoelige
honden
met
is
NL: Speciaal voor; Blaasgruis, seizoen onafhankelijke eiwitverteringsstoornissen, overgewicht en gestereliseerde katten.

OVERGEWICHT

hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten. De dierlijke eiwitten zijn van
eend.

Greenheart Normal Use Light

(zie blz. 3)

Bevat 7,5% Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding en/of
voor honden met overgewicht en zij die snel aankomen.

Greenheart Normal Use Meal

(zie blz. 3)

Bevat 8% vet; Meal is een diner geschikt als afwisseling!
Heet water over deze maaltijd en afgekoeld opdienen!

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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“DE JUISTE KEUZE
BIJ ELKE ACTIVITEIT
EN LEVENSFASE”
GREENHEART
CATFOOD LAM
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Inleiding;
en produceert
Greenheart-Premiums onder Aeigen
receptuur
DU
LMO
% ontwikkeld
4% Sinds111997
RUVIT
SA
17,5%
dus4 geen private
label, voedingen,
snacks
en treats
voor honden en katten Rvoor de Europese
WHEAT
GLUTEN
markt. Nieuw in deze brochure zijn de diverse verbeterde
recepten voor de kat, alles hierover
FREE
L en een
U D to
opIbladzijde
11
nature
bladzijde 7. M E G A
CA S
D IDiner”
A M B “Close
CK
T
E F
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O
IL

Deze Greenheart productenwijzer helpt u op weg bij de juiste productkeuze. De ingrediënten
GB: GLUTEN-FREE. For adult cats, suitable as struvite diet. Recipe; chicken 44%, rice,Lamb 11%,chicken fat, potato,
zijn weergeven via de rehydratiefactor (berekening alle ingrediënten inclusief vocht) Alle
beet,
chicken liver,
sorghum,
pea, carob,salmon
linseed
oil, apple.
verpakkingen
worden
aangepast!
Heeft u &
nog
vragen
dan kunt u ons altijd bellen en/of mailen.

Catfood Chicken

FR: SANS GLUTEN. Pour les chats adultes, convient au régime struvite. Composition : poulet 44%, riz, agneau 11%,
graisse
de poulet,
de terre,
foie
,sorgho, pois,
caroube, huile
de saumon, huile
16 recepten;
allepomme
zijn uniek
en betterave,
afgestemd
opdedepoulet,
verschillende
gezondheiden levensfases
en de lin,
pomme
activiteiten niveaus van uw huisdier en/of sporthond. Voedingen met een hoger vet % zijn
DE: WEIZENGLUTENFREI.
Für honden.
ausgewachsene
Katzen,
Struvit-Nahrung
44%,Reis,
bedoeld voor actievere
Recepten
metalseen
geringer vetgeeignet.
% zijn Rezept;
speciaalHuhn
bedoeld
als Lamm
11%,
Geflügelfett,
Kartoffel,
Erbsen, Johannisbrotmehl,
Lachsöl,
Leinsamenöl,
standaard
voedingen
te Rüben,
weten;Hühnerleber,
onderhoud,Sorghum,
en/of medium
activiteiten en ook
voor honden
die Apfel,
ES: LIBRE
lijden DE
aanGLUTEN.Para
overgewicht.gatos adultos, también indicada como dieta contra la estruvita. Receta: Pollo 44%, arroz,
cordero 11% ,patata, remolacha, hígado de pollo, sorgo, guisantes, algarroba, aceite de salmón y aceite de linaza,
manzana.
De productnamen; Zeggen altijd iets over de energiewaarde van het product. Sommige
producten
onder meerdere
genoemd
omdat ryż,
deze
bijvoorbeeld
geschikt
PL: Dla
dorosłychworden
kotów odpowiedni
jako dieta categorieën
struwitowa. Przepis;
44% kurczak,
11%
jagnięcina, tłuszcz
z kurczaka,
zijn als onderhoudsvoeding
maar
tevens
glutenvrij
of hypoallergeen
zijn. “Sensitive”
ziemniaki,
buraki, wątróbka drobiowa,
sorgo,
groch,
chleb świętojański,
łosoś i olejkunnen
lniany, jabłko.
dezevolwassen
productenlijn
bevat
veelals
lamstruviet
en rijstdieet.
bedoeld
voor
de kip,
gevoelige
hond.
NL: Voor
katten,
geschikt
Recept;
44%
rijst, 11%
lam, kippenvet, aardappel, biet,
kippenlever, sorghum, erwt, johannesbrood, zalm & lijnzaadolie, appel.

GREENHEART & MILIEU
Ook Greenheart probeert middels onze verpakkingen, drukwerk, recyclen etc. een bijdrage te
leveren aan de groeiende hoeveelheid afval in de wereld. Qua biologische dierlijke ingrediënten
werken wij met biologisch
kip in onze snacks CATFOOD
en zal het nieuwe
“Close to nature diner” bestaan
GREENHEART
CHICKEN
uit biologische ingrediënten!
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Succes bij het5lezen
inmiddels
8ste uitgave Greenheart productenwijzer.
WHEAT

CA S
T
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GB: GLUTEN-FREE. For adult cats. Recipe; chicken 54%, animal protein extract 10%, rice, potato, chicken fat, beet,
sorghum, chicken liver, peas, carob, salmon oil, apple, flaxseed oil
FR: SANS GLUTEN. Pour les chats adultes. Recette ; poulet 54%, extrait de protéines animales 10%, riz, pomme de terre,
graisse de poulet, betterave, sorgho, foie de poulet, pois, caroube, huile de saumon, pomme, huile de lin.
DE: GLUTENFREI. Für ausgewachsene Katzen. Rezept; Huhn 54%, tierisches Eiweißextract 10%, Reis, Kartoffel,
Geflügelfett, Rüben, Hirse, Hühnerleber, Erbsen, Johannisbrotmehl, Lachsöl, Apfel, Leinsamenöl.
ES: LIBRE DE GLUTEN. Para gatos adultos. Receta: Pollo 54%, extracto de proteína animal 10%, arroz, patata, grasa de
pollo, remolacha, sorgo, hígado de pollo, guisantes, algarroba, aceite de salmón, manzana, aceite de linaza.
PL: BEZGLUTENOWA. Dla dorosłych kotów. Przepis; 54% kurczaka, ekstrakt z białka zwierzęcego 10%, ryż, ziemniaki,
tłuszcz
z kurczaka, buraki,
sorgo,MILK
wątróbka
drobiowa,
groch,
chleb świętojański, olej z łososia, jabłko, olej lniany.
GREENHEART
SPECIAL
gering
lactose
gehalte.
NL: GLUTENVRIJ.
katten.
54% kip,
eiwitextract
10%, rijst, aardappel,
kippenvet, biet,
Speciaal voorVoor
alle volwassen
zoogdieren,
EenRecept;
melkpoeder
metdierlijk
een hoge
energiedichtheid
en
sorghum,
kippenlever,
erwten, johannesbrood,
appel, lijnzaadolie.
een gering
melksuikergehalte
(lactose).zalmolie,
Wat diarree
en daardoor uitdroging helpt

DE EERSTE LEVENSFASE

te voorkomen. Benaderd de moedermelk zeer dicht. Hierdoor hoeft u de pups
beduidend minder per dag te voeren slechts 3-4 keer.

THE FIRST STEPS
GREENHEART PUPPY ALL BREEDS
Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 4 - 6 maanden rasafhankelijk! Zeer
goede acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden
adviseert Greenheart Large breed/ Summer Style. Ingrediënten: Kip 34%, lam
21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

JONGE HONDEN MIDDEL / GROTE RASSEN
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GREENHEART LARGE BREED/ SUMMER STYLE
GLUTEN VRIJ
Geringer Fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

STANDAARD
ONDERHOUDSPRODUCTEN
GREENHEART
CATFOOD FISH
FO
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Eigenlijk is
elk product ongeacht de energetische waarde eenAonderhoudsproduct.
LMO
DU
47 %
R
SA
10is%het dagelijks
17,5% menuWHEAT
Onderhoudsvoeding
voor uw huisdier! Voor meer
actievere
en zeer
GLUTEN
intensieve arbeid zijn er “ onderhoudsproducten
op maat! De meest gebruikte en dus
FREE
FI H
M
UD F
CA S
ICK
OI L
S
EGA
standaard
onderhoudsproducten
Etreft u aan op deze bladzijde.
T
GB: For adult cats. Wheat glutenfree. Recipe; 47% chicken, rice, fish 10%, chicken fat, potato, sorghum, peas, chicken
Greenheart Normal Use Light
liver, salmon oil, beet, carob, apple, flaxseed oil.
Bevat
7,5 % Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding. En/of voor honden met
FR: Pour les chats adultes. SANS GLUTEN. Recette ; poulet 51%, riz. Poisson 10%, graisse de poulet, pommes de terre,
overgewicht
ende
zijpoulet,
die snel
aankomen.
Vleesmeel
34%,
sorgho, pois, foie
huile
de saumon,Ingrediënten:
betterave, caroube,
pomme,
huiletarwe,
de lin. maïs,
dierlijk
eiwitextract,
rijst,Weizenglutenfrei.
bieten, appel,Rezept;
kippenvet,
zalmolie,
DE: Für
ausgewachsene
Katzen.
47% Huhn,
Reis, gehydroliseerde
Fisch 10%, Geflügelfett, Kartoffel, Hirse,
Erbsen,
Hühnerleber, Lachsöl, Rüben, Johannisbrotmehl, Apfel, Leinsamenöl.
kippenlever.
ES: Para gatos adultos. Libre de gluten de trigo. Receta: Pollo 51%, arroz, pescado 10%, grasa de pollo, patata, sorgo,
guisantes, hígado de pollo, aceite de salmón, remolacha, algarroba, manzana, aceite de linaza.
Greenheart Normal Use Meal
PL: Dla dorosłych kotów. Bezglutenowy. Przepis; Kurczak 47%, ryż, ryby 10%, tłuszcz z kurczaka, ziemniaki, sorgo, groch,
Bevat
% vet is een
diner
afwisseling!
water
over deze maaltijd
wątróbka8 drobiowa,
buraki,
olejgeschikt
z łososia, als
chleb
świętojański,Heet
jabłko,
olej lniany.
en afgekoeld
Ingrediënten:
Maïs,Kip
vleesmeel
dierlijk
eiwitextract
NL: Voor
volwassen opdienen!
katten. Tarwe
glutenvrij. Recept;
47%, rijst,22%,
vis 10%,
kippenvet,
aardappel, sorghum, erwten,
kippenlever,
zalm-olie,
johannesbrood,
appel,zalmolie,
lijnzaadolie.
12%, erwt,biet,
tarwe,
kippenvet,
appel, bieten,
gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Medium Energy
Bevat 12 % vet; Zeer geschikt voor honden met een medium activiteiten niveau!
Ingrediënten: Vleesmeel 27%, maïs, tarwe, kip, dierlijk eiwit extract, rijst,
GREENHEART
CATFOOD
MIX
gerst, kippenvet, zalmolie,
bieten, aardappel, appel,
lecithine,3gehydroliseerde
kippenlever.

Deze onderhoudsvoedingen Medium Sensitive, Anti Allergy zijn omschreven op bladzijde 4.
GB: GREENHEART CATFOOD 3 MIX. For adult cats. Wheat glutenfree. Recipe; Mixture of chicken, lamb and fish. 1/3
recipe is LAMB, 1/3 recipe is FISH and 1/3 recipe is CHICKEN.
FR: GREENHEART CATFOOD 3 MIX. Pour les chats adultes. Sans gluten. Recette ; Mélange des recettes au poulet ,
agneau et poisson : 1/3 poulet, 1/3 agneau et 1/3 poisson.
DE: GREENHEART CATFOOD 3 MIX. Für ausgewachsene Katzen. Weizenglutenfrei. Rezept; Mischung aus Huhn, Lamm
Greenheart
Breeds
Gluten vrij
und Fisch.
1/3 RezeptSmall
ist LAMM,
1/3 Rezept ist FISCH und 1/3 Rezept ist HUHN.
Bevat 18 % vet
enFOOD
is vrij3 van
schadelijke
gluten. Libre
Kleine
verbranden
ES: GREENHEART
CAT
MIX....
Para gatos adultos.
de rassen
gluten. Receta;
Mezclameer
de pollo, cordero y pescado.
1/3
es cordero,
es pescado
y 1/3 recetaDeze
de pollo.
in receta
verhouding
tot 1/3
hunreceta
grotere
soortgenoten!
voeding bevat voldoende
PL: GREENHEART
CATSFOOD
3-MIX.
Dla veel
dorosłych
kotów.
Przepis:
Mieszanka
vet en is tevens
aangevuld
met
vis wat
deBezglutenowy
acceptatie .ten
goede
komt. kurczaka, jagnięciny i
ryb. Przepis 1/3 to jagnięcina, 1/3 to ryba, a 1/3 to kurczak.
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
NL: GREENHEART KATTENVOER 3-MIX. Voor volwassen katten. Tarwe glutenvrij. Recept; Mix van kip, lam & vis. 1/3
bieten,
johannesbrood,
zalmolie,
gist,islecithine,
gehydroliseerde kippenlever.
recept
is lam,
1/3 recept is vis
en 1/3 recept
kip.

SPECIAAL VOOR DE KLEINE RASSEN!

SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN!
Greenheart Large Breed / Summer Style

Gluten vrij

Geringer fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE OUDERE HOND!
Greenheart Senior Sensitive
Aangepast menu met een geringer fosforgehalte voor de oudere
en of rustige hond bevat lam en rijst. Zie verder op bladzijde 4
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GREENHEART
SENSITIVE RECEPTEN
GREENHEART CATFOOD SENIOR
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Greenheart Sensitive recepten bevatten een hoog aandeel WHEAT
lamsvlees,
de hypoallergene
GLUTEN
FREE
en glutenvrije
als
dierlijke
eiwitbron.
(Anti
L variant bevat
F alleen lamsvlees
MAllergy)
C
U

CY

EGA

ATS

Deze 5 varianten zijn speciaal ontwikkeld voor de wat gevoelige rassen. De Medium

GB: For the older cat with a low activity level. Minerals adjusted. Recipe; Chicken 24,5%, rice, oat, sorghum, lamb 4%, pea,
Sensitive, Energy Sensitive, Puppy All Breeds en de Senior Sensitive zijn niet hypoallergeen.
fish 3%, chicken fat, carob, beef fat, beet, cellose, apple, salmon oil, linseed.
FR: Pour le chat âgé avec un faible niveau d’activité. Ajusté en minéraux. Composition ; Poulet 24,5%, riz, avoine, sorho,
Voor die
die problemen
bij het
verteren
van
dierlijkcellulose,
eiwit afkomstig
agneau
8%,rassen
pois, poisson
3%, graisse ondervinden
de poulet, caroube,
graisse
de bœuf,
betterave,
pomme, huile de
saumon,
de lin.Allergy een uitkomst deze is geheel op basis van lam.
van kipgraines
is de Anti
DE: Für die ältere Katze mit geringer Aktivität. Mineralien angepasst. Rezept; Huhn 24,5%, Reis, Hafer, Lamm 4%. Fisch
3%, Hühnerleber, Sorghum, Geflügel und Rind Fett, Erbsen, Johannisbrotmehl, Rüben, Zellulose, Apfel, Lachsöl.
ES: Para gatos mayores, con bajo nivel de actividad. Minerales adaptados. Receta: Pollo 24,5%, arroz, avena, cordero
8%, pescado 6%, sorgo, guisantes, grasa de pollo, algarroba, grasa de vacuno, remolacha, celulosa, manzana, aceite
de salmón, linaza.
All Breeds
Richdostosowane.
in Lamb Przepis:(zie
blz.24,5%,
2) ryż, owies, jagnię
PL: Dla Greenheart
starszego kota oPuppy
małym poziomie
aktywności. Minerały
kurczak
4%,
3%,alle
wątróbka
drobiowa,
świętojański,
i tłuszcz
wołowy, groch,
fasola
, buraki, celuloza, jabłko,
Voorryby
pups
rassen
vanaf +chleb
2 weken
tot + 6 kurczak
maanden
rasafhankelijk!
Zeer
goede
olej z łososia.
acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden adviseert
NL: Voor de oudere kat met een gering activiteiten niveau. Mineralen aangepast. Recept; Kip 24,5%, rijst, haver, lam 4%,
Greenheart
de Large
Breedkip
/ Summer
Style.
vis
3%, kippenlever,
sdorghum,
& rundervet,
erwten, johannesbroodmeel, biet, cellulose, appel, zalmolie.

Greenheart Medium Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 11 % vet. Speciaal voor gevoelige rassen met een normaal activiteiten niveau.
GB: GREENHEART NATURE FISH TREATS FOR CATS & DOGS
Ingrediënten: Lam 30.8%, kip 24.3%, rijst, tarwe, maïs, zalmolie, kippenvet, bieten,
FR: GREENHEART FRIANDISES NATURELLES AU POISSON POUR CHATS & CHIENS
gist, GREENHEART
aardappel, appel,
lecithine,
gehydroliseerde
kippenlever.
DE:
NATUR
FISCH
LECKEREIEN
FÜR HUNDE & KATZEN
ES: GREENHEART SNACK NATURAL DE PESCADO PARA PERROS Y GATOS
PL:Greenheart
100%Sensitive
NATURALNE CUKIERKI
DLA
PSÓW I KOTÓW.
GREENHEART
Energy
Rich in
Lamb
NL: GREENHEART 100% NATUURLIJKE VIS SNOEPJES VOOR HOND & KAT.
Bevat 8% vet. Speciaal voor gevoelige actievere rassen. Ingrediënten: Kip 34%,
lam 21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Senior Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 12 % vet. Speciaal voor de rustige en wat oudere hond. Aangepast mineralen
gehalte. Ingrediënten: Lam 24.8%, kip 19.8%, rijst, maïs, aardappel, appel,
kippenvet, bieten, zalmolie, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Anti Allergy

100 % Lamb

Bevat 14 % vet. Hypoallergeen & vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden
die lijden aan een seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis. Ingrediënten:
Lam 43%, aardappel, rijst, erwten, bieten, kippenvet, johannesbrood, gist, appel,
rundvet, zalmolie, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

GB: 2 flavours herring (80% white fish fillet & 20% herring filet) and 100% white fish fillet. Packed in 100 grams.
FR: 2 Recettes : Recette au hareng (80% filet de poisson blanc & 20% filet de hareng) et recette 100% au filet de poisson
blanc. Conditionné en 100 grammes
DE: 2 Geschmacksrichtungen Hering (80% weißer Fisch Filet & 20% Hering filet) und 100% weißes Fischfilet. In 100
Gramm verpackt.
ES: 2 sabores: Arenque (filete de arenque 20% y pescado blanco 80%) y Filete de Pescado blanco 100%. Envases de 100
gramos.
PL: 2 warianty smakowe Śledź (80% filet z białej ryby i filet ze śledzia 20%) oraz 100% filet z białej ryby. Pakowany w 100
gramach.
NL: 2 smaak varianten Haring ( 80% witvisfilet & 20% haringfilet) en 100% Witvisfilet. Verpakt in 100 gram.
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

Crude protein
Crude fat
Crude fibre
Crude ash
Calcium (Ca)
Phosphorus (P)
Sodium (Na) g/kg
Magnesium (Mg) g/kg
Potassium (K) g/kg
Moisture
Essential amino acids (g/kg)
Lysine
Methionine
Cystine
Threonine
Tryptophan
Taurine
Arginine
Linoleic acid (W6)
Linolenic acid
Alpha- Linolenic acid n-3
Gamma-Linolenic acid n-6
Arachidonic acid n-6
EPA n-3
DHA n-3
Carbo Hydrates
Protein fraction
Met. Energy kCal/kg
Additives:
Vit. A - IU/kg
Vit. D3 - IU/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacin mg/kg
Calcium-D-Pantothenate mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B 12 µg/kg
Biotin µg/kg
Cholin mg/kg
Folic acid mg/kg
Vit. C -mg/kg
Iron (Fe) mg/kg
Manganese (Mn) mg/kg
Copper ( Cu) mg/kg
Zinc (Zn) mg/kg
Iodine (I) mg/kg
Cobalt (Co) mg/kg
Selenium (Se) mg/kg
L-Carnitin mg/kg
Glucosamine %
Chondroitine %

GB

Greenheart Sportline Extreme

Protéine brute
Lipides brute
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium (Ca)
Phosphore (P)
Sodium (Na) g/kg
Magnésium (Mg) g/kg
Potassium (K) g/kg
Humidité
Acides aminés essentiels (g/kg)
Lysine
Méthionine
Cystine
Tréonine
Tryptophane
Taurine
Arginine
Acide linoléique N6
Acide linolénique
Alpha-linolénique acid n-3
Gamma-linolénique acid n-6
L’ acide ara-chidonique n-6
EPA n-3
DHA n-3
Autres glucides
Fraction de protéine
Valeurs énergétiques Kcal/kg
Additifs:
Vit. A - IU/kg
Vit. D3 - IU/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacine mg/kg
Pantothénate de calcium mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B 12 µg/kg
Biotine µg/kg
Choline mg/kg
Acide folique mg/kg
Vit. C -mg/kg
Fer (Fe) mg/kg
Manganése (Mn) mg/kg
Cuivre (Cu) mg/kg
Zinc (Zn) mg/kg
Iode (I) mg/kg
Cobalt (Co) mg/kg
Sélénium (Se) mg/kg
L-Carnitine mg/kg
Glucosamine %
Chondroitine %

F
Bevat 18% vet en is rijk aan lamsvlees. Geschikt voor gevoelige actieve honden.

Greenheart Energy Sensitive

Rohprotein
Rohfett
Rohfaser
Rohasche
Kalzium (Ca)
Phosphor (P)
Natrium (Na) g/kg
Magnesium (Mg) g/kg
Kalium (K) g/kg
Wasser
Essentielle Aminosäuren (g/kg)
Lysin
Methionin
Cystin
Treonin
Tryptophan
Taurin
Arginin
Linolsäure N6
Linolensaure
Alpha-Linolensäure n-3
Gamm- Linolen- säure n-6
Arachidonsäure n-6
EPA n-3
DHA n-3
Andere Kohlenhydrate
Eiweiβfraktion
Energiewert Kcal/kg
Zusatzstoffe:
Vit. A - IE/kg
Vit. D3 - IE/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacin mg/kg
Kalzium-D-Pantothenat mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B 12 µg/kg
Biotin µg/kg
Cholin mg/kg
Folsäure mg/kg
Vit. C -mg/kg
Eisen (Fe) mg/kg
Mangan (Mn) mg/kg
Kupfer (Cu) mg/kg
Zink ( Zn) mg/kg
Iod (I) mg/kg
Kobalt (Co) mg/kg
Selen (Se) mg/kg
L-Carnitin mg/kg
Glucosamin %
Chondroitin %

D/AT
Proteína cruda
Grasa cruda
Fibra cruda
Ceniza cruda
Calcio (Ca)
Fósforo (P)
Sodio (Na) g/kg
Magnesio (Mg) g/kg
Potasio (K) g/Kg
Humedad
Aminoácidos Esenciales (g/kg)
Lisina
Metionina
Cisteína
Treonina
Triptófano
Taurina
Arginina
Ácido Linoleico N6
Ácido Linolénico
Ácido Alfa-Linolénico n-3
Ácido Gamma-Linolénico n-6
Ácido Ara-quidónico n-6
EPA n-3
DHA n-3
Carbohidratos Totales
Fracción de Proteínas
Valor Energético Kcal/Kg
Aditivos:
Vit. A - UI/kg
Vit. D3 - UI/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacina mg/kg
Pantotenato Aprox. mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B12 µg/kg
Biotina µg/Kg
Colina mg/kg
Ácido Fólico mg/kg
Vit. C mg/kg
Hierro mg/kg
Manganeso - mg/kg
Cobre (Cu) mg/kg
Zinc (Zn) mg/kg
Yodo (I) mg/kg
Cobalto (Co) mg/kg
Selenio (Se) mg/kg
L-Carnitina mg/Kg
Glucosamina %
Chondroitina %

ES
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as
Calcium (Ca)
Fosfor (P)
Natrium (Na) g/kg
Magnesium (Mg) g/kg
Kalium (K) g/kg
Vocht
Essentiële Aminozuren (g/kg)
Lysine
Methionine
Cystine
Treonine
Tryptofaan
Taurine mg/kg
Arginine
Linolzuur N6
Linoleenzuur
Alpha-Lino-leenzuur n-3
Gamma-Lino-leenzuur n-6
Arachidonzuur n-6
EPA n-3
DHA n-3
Overige koolhydraten
Eiwitfractie
Energiewaarde Kcal/kg
Toevoegingen:
Vit. A - IE/kg
Vit. D3 - IE/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacine mg/kg
Calcium-D-Pantothenaat mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B 12 µg/kg
Biotine µg/kg
Choline mg/kg
Foliumzuur mg/kg
Vit. C -mg/kg
Ijzer (Fe) mg/kg
Mangaan (Mn) mg/kg
Koper (Cu) mg/kg
Zink ( Zn) mg/kg
Jodium (I) mg/kg
Cobalt (Co) mg/kg
Selenium (Se) mg/kg
L-Carnitine mg/kg
Glucosamine %
Chondroitine %

NL
Catfood
Kitten

17
5,4
3,4
11,6
2,8
0,75
28,6
2
5,1
0
0,4
1,96
2,12
35,8
29
4232

16500
1650
125
0,8
9,7
8,5
52,5
22,5
6
30
225
750
9
60
100
40
5
150
1
1
0,2

16,49
6,09
3,07
10,35
2,78
0,75

30,2
2
5,1
0
0,4
0,84
0,98
35,3
29
4221
16500
1650
113
0,8
9,8
8,5
53
23
6
45
225
750
4,5
20
100
40
5
151
1
1
0,2

Greenheart Large Breed/Summer Style

28,5
17,5
2,5
8,1
1,2
0,8
3,2
0,8
6,4
10

16500
1650
112,5
0,8
9,8
8,5
52,5
22,5
6
45
225
750
4,5
20
100
40
5
150
1
1
0,2

28,7
1,8
5,1
0
0,4
1,96
2,12
38,3
29
4224

14,4
5,2
2,6
9,2
2,3
1,09

28,5
17,5
2,3
5,9
1,2
0,9
3,3
0,9
6,5
7,5

16500
1650
250
0,8
9,8
8,5
52,5
22,5
6
45
225
750
4,5
20
100
40
5
150
1
1
0,2

28,4
1,8
5,3
0
0,4
2,5
2,7
36,7
29
4241

18,1
6,1
3,5
11,8
2,9
1,6

30,5
17,5
1,7
6,1
1,2
0,8
3,7
0,9
6,3
7,5

Catfood
With Fish
& Rice

1 kcal ook wel 4184 joules is de hoeveelheid die nodig is 1 kg zuiver water 1 graad
Celsius te verwarmen. 1 Gram vet levert 9 kcal dubbel zoveel als eiwit en/of koolhydraten.
Vetten zijn dus de directe energieleverancier echter kip, rund etc., bevatten nauwelijks
essentiële (omega 3/6) vetzuren. Onze recepten bevatten voldoende zalmolie, deze is
rijk aan omega 3 vetzuren en hebben een positieve werking op de vacht.
31
18
1,9
6,2
1,25
1,02
3,7
0,92
7
7,6

Catfood Rich
Catfood With in Chicken &
Lamb & Rice
Rice

33 gr. each/ analyse per 100 gr.

Catfood 3-MIX New Gluten Free

16500
1650
250
0,8
7,5
5,6
52,5
22,5
6
30
225
750
9
173
100
40
5
150
1
1
0,2

20
3
0
0
0,2
0,7
0,8
44,2
26
3885

16500
1650
600
0,8
7,5
5,6
53
23
6
30
225
750
9
60
100
40
5
150
1
1
0,2
0,75
0,03
0,02

15,3
5
0
0
0,54
5
5
38,2
26
3960

18,7
6,3
3,2
11,9
2,8
0,8

27
15
5
6,8
0,5
0,55
6
0,56
6
8

Catfood
3-D-Diet

Greenheart-Premiums is gespecialiseerd in recepten met een hoge energiewaarde.
Actievere honden met name sporthonden hebben behoefte vooral bij duursport aan
meer vetten! (Hazewindhonden verbranden op de renbaan slechts glucose!). De volgende
recepten bevatten meer vetten tot wel 31%! Kies de juiste voeding bij elke activiteit!
10
5,5
3,7
8,7
2
0,75

25
12
3,4
5,4
0,7
0,69
2,8
0,9
7
10

Catfood
Senior

VOEDING VOOR ACTIEVERE HONDEN!

Dit recept is breder inzetbaar. Standaard energierijke voeding voor gevoelige
honden en speciaal voor middel/grotere rassen. Geringer fosfor 0,8% en 18 %
vet. Aangepast mineralen gehalte draagt bij aan een evenwichtige groeifase.
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

Gluten vrij

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

(zie blz. 3)

Sportline Classic bevat 20% vet. Since 1997 een succes recept voor vele
sporthonden. Energievoeding voor actieve hondenrassen de basis is kip.
Ingrediënten; Kip 35 %, dierlijk eiwitextract 19 %, maïs, gerst, kip en rundervet,
rijst, vleesmeel, bieten, aardappel, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever, gist,
appel, zalmolie, lecithine, vitamine E en C.

Greenheart Sportline Classic 30/20

Bevat 22 % vet is 100 % granenvrij! Speciaal voor actieve honden die overgevoelige
zijn voor granen. Ingrediënten: Dierlijk eiwit extract 43%, kip 36%, aardappel,
kippenvet, bieten, appel, zalmolie, ei, gist, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Sportline Grain Free

(zie blz. 4)

Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer
extreme omstandigheden langdurig moeten presteren. Dit is een bijzonder recept
en niet altijd voor elke hond geschikt. Informeer bij Greenheart. Ingrediënten;
Eend 39%, lam 28%, aardappel, kippenvet, rundvet, 5% zalmolie, appel, borage
olie, zonnebloemolie, lijnzaadolie, gehydroliseerde kippenlever, 2000 mg/kg
l-carnitine.

Speciaal voor: extreme sport, teven die moeten werpen & honden
die erg slecht eten bijvoorbeeld na ziekte en/of operatie.
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HYPOALLERGEEN, VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN /GRANENVRIJ,

GB: GREENHEART QRILL BITES POWER SNACK
OVERGEWICHT
& AU
MULTI-EFFECTIVE
FISH OIL RICH DIET
FR: GREENHEART
FRIANDISES
KRILL
DE: GREENHEART QRILL BITES POWER SNACK
Hypoallergeen,
allergenen
zijn deeltjes die
ziek maken.
ES:
GREENHEART
QRILL MORDEDURAS
POWER
SNACK Diverse dierlijke eiwitten zoals
lam
en
eend
zijn
bijzonder
geschikt
als
hypoallergene
eiwitbron mits dit dan ook de enige
PL: GREENHEART QRILL ENERGETYCZNE PRZEKĄSKI
dierlijke
eitwitbronQRILL
is. HetBITES
eliminatiedieet.
NL:
GREENHEART
POWER SNACK

GREENHEART
QRILL POWER BITES
HYPOALLERGEEN
Greenheart Anti Allergy

(Lam)

(zie blz. 4)

Gluten vrij

Bevat 14% vet. Hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten, de dierlijke eiwitten
zijn alleen afkomstig van lam. Ook geschikt voor gevoelige honden.

Greenheart Optimal Condition Light

(Eend)

Gluten vrij

Slechts 8,5 vet ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is hypoallergeen
en vrij van QRILL
schadelijke
gluten. SNACK,
De dierlijke
eiwitten
eend.3 gram
Ingrediënten:
GB: GREENHEART
BITES POWER
Each Bite
is + 25zijn
gramvan
contains
pure krill. Composition; Corn,
qrillEend
13%,54.7%,
lupine, melasse,
potato,lijnzaad,
salmon oil
6%,kippenvet,
sunflower lecitine
2%, water
8%, Algen
1% Analyse 100 gram Qrill
rijst, bieten,
gist,
zalmolie,
lecithine,
borageolie,
Bites;
Crude protein
17%, Crude kippenlever.
fat 13%, Carbohydrates 50%. Energy value 385 cal/100 gram and 12 gram pure Qrill
maïsolie,
gehydroliseerde

FR: GREENHEART FRIANDISES AU KRILL: 25 grammes contient 3 grammes de krill pur. Composition ; Maïs, qrill
13%, Lupin, melasse, pomme de terre, saumon huile lecithine de 6%, tournesol 2%, les algues 1% Analyses pour
Greenheart
Sportline
Extreme
(zieenergétique
blz. 5) : 385 cal/100 g.
100 grammes
; Protéines
brutes 17%,
graisses brutes 13%, carbohydrates 50%.Valeur
Bevat 31
% Vet;
Bijzonder
voor zeer actieve honden die onder zeer extreme
Equivalent
à 12
grammes
de krillgeschikt
pur.
DE: GREENHEART
QRILL langdurig
BITES POWER
SNACK;
25 g enthält
g reinem
Krill. 100
g Qrillen
Bites.
omstandigheden
moeten
presteren.
Dit is3 een
bijzonder
recept
nietZusammensetzung;
Mais,
Krill
13%,
Melasse, Kartoffel,
LachsÖl
6%, Sonnenblumenlecitine 2%, 8%, Algea 1%. Analyse;
altijd
voor
elkeLupine,
hond geschikt.
Informeer
bij Greenheart.
Rohprotein 17%, Rohfett 13%, Kohlenhydrate 50%. Energiewert 385 cal/100 g und 12 g reines Krill.
ES: GREENHEART QRILL MORDEDURAS POWER SNACK; 25 gramos contiene 3 gramos pure krill. Cada snack de Qrill
de 100 gramos; Composición; Maíz, qrill 13%, Lupino, melasse, patata, salmón aceite 6%, girasol lecitine 2%, algas
1%: Analizar; 17% de proteína bruta, grasa bruto 13%, carbohidratos 50%. Valor de energía 385 cal/100 gramos y 12
gramos de qrill puro.
PL: GREENHEART QRILL JEDZENIE ENERGII PRZEKĄSKA; 25 gram zawiera czystego kryla 3 gram. Składu; Kukurydza,
qrill 13%,
Wilcza, melasse,
ziemniaki,
łosoś oleju 6%, słonecznika lecitine 2%, dla algGluten
1% Analiza
Greenheart
Small
Breeds
vrij100 gram kęsy kryla;
17% białka surowego, tłuszczu surowego 13%, węglowodany 50%. Wartość energetyczna 385 cal/100 gram i 12 gram
Bevat 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten! Kleine rassen verbranden meer in
czystego kryla.
verhouding tot
hunBITES
grotere
soortgenoten!
Deze
voeding
vet en is
NL: GREENHEART
QRILL
POWER
SNACK; 25
gram
bevat 3bevat
gramvoldoende
pure krill. Analyse
100 gr. Qrill BITES;
tevens aangevuld
met
veellupine,
vis, wat
de acceptatie
ten goede
komt.
Samenstelling;
Mais, Qrill
13%,
melasse,
aardappelmeel,
zalmolie
6%, zonnebloem lecitine 2% en 1% algen.
Analyse; Ruw eiwit 17%, ruw vet 13%, koolhydraten 50%. Energie 385 cal/100 gram en 12 gram pure qrill.

VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN

Greenheart Large Breed/ Sportline Summerstyle

(ZIE BLZ. 3)

Gluten vrij

Bevat 18% Vet. Vrij van schadelijke gluten. 0,8% fosfor. Rijk aan viseiwit. Geschikt
voor alle rassen en bijzonder voor middel/grote rassen vanaf + 4 maanden. Tevens
voor gevoelige actieve honden.

Greenheart Optimal Condition Light

Gluten vrij

Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is hypoallergeen
en vrij van schadelijke gluten. Eiwitten zijn afkomstig van eend.

Greenheart Anti Allergy

Gluten vrij

Bevat 14% vet. Hypoallergeen. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden
die lijden aan een gluten en/of seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis.

30

6

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

GRANENVRIJE VOEDING

GB: GREENHEART COLOURS OF NATURE
Greenheart Sportline
Grain
Free
FR: GREENHEART
COULEURS
DE LA
NATURE
22% vet. Granenvrije
voeding
voor honden die problemen ondervinden
DE:Bevat
GREENHEART
FARBEN DER
NATUR
het verteren van
granen. Tevens
geschikt voor gevoelige actieve honden.
ES:bijGREENHEART
COLORES
DE LA NATURALEZA
Dierlijk
eiwitNATURY
extract 43%, kip 36%, aardappel, kippenvet,
GREENHEART
PL:Ingrediënten:
KOLORY
appel, zalmolie,
ei, gist, gehydroliseerde
kippenlever.
NL:bieten,
GREENHEART
NATUURLIJKE
KLEUREN

MULTI EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET
Greenheart Multi-effective fish oil rich diet

Veterinair dieet. Bevat 31% eiwit hypoallergeen (eend & lam) Ruwvet 31 %
waarvan 5 % zalmolie, en een combi van zonnebloem, lijnzaad en borage
olie. Speciaal ontwikkeld als hypoallergeen, granen en vrij van schadelijke
gluten gezondheidsdieet. Het Multi effect van een dieet rijk aan omega 3
en 6 vetzuren in de juiste verhouding 1:5 is wetenschappelijk bewezen.
(bron dier en arts 2006 blz. 172 - 177) door A. Beynen en J. Lupgens.
Kan een positieve bijdrage leveren bij de behandeling van o.a. hartfalen,
huidaandoeningen en voedselovergevoeligheid voor meer info neem
contact met ons op. Ingrediënten; Eend 39 %, Lam 28 %, aardappel,
kippen en rundervet, zalmolie, appel, borage, zonnebloem en lijnzaadolie,
gehydroliseerde kippenlever, l-carnitine 2000/mg/kg.

GREENHEART “CLOSE TO NATURE DINER”
Momenteel testen wij een nieuwe en complete maaltijd bedoeld als
onderhoudsvoeding voor de hond uit! Dit is een samenwerkingsverband
tussen Anton Beynen (hoogleraar voeding) en Greenheart-Premiums
uitgevoerd door Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden.
De ingrediënten zijn biologisch van herkomst zoals 100 % gedroogde stokvis
klein gezaagd gecombineerd met biologische havervlokken en zalmolie!
Hier giet men dan wat gekookt water over zodat de vis, haver en olie goed
worden gemengd, met name de havervlokken zullen mooi ontsluiten. Wat
koud water erover en dan opdienen!

OVERGEWICHT
Greenheart Optimal Condition Light

(zie blz. 6)

Gluten vrij

Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is
hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten. De dierlijke eiwitten zijn van
eend.
GB: 100 % Vegetarian.
Cols Normal
pressed, Wheat
Colour
Greenheart
Use Gluten
LightFree. Ingredients;
(zie
blz.RED;
3) Corn, Lupin flour, beetroot 8%,dextrose,
potato,sunflower oil, Sunflower lecitine. Colour RED is beetroot, GREEN is Algea. Colour yellow is Lutein/ Curcuma.
Bevat 7,5% Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding en/of
FR: 100% Végétarien, pressé à froid et sans gluten de blé. Ingrédients ; Couleur rouge; Maïs, farine de Lupin, betterave
voor honden met overgewicht en zij die snel aankomen.
rouge 8%, dextrose, pomme de terre, huile de tournesol, lécithine de tournesol. Couleur verte algue. Couleur jaune est
la lutéine/ curcumin.
DE: 100% vegetarisch,
kaltgepresst,
rot; Mais,
Lupinemehl, Rote Beete 8% Traubenzucker,
Greenheart
Normalweizenglutenfrei.
Use Meal Zutaten; Farbe(zie
blz. 3)
Kartoffel,
Sonnenblumenlecitine.
grün sind Algen. Farbe gelb Lutein/kurkuma.
BevatSonnenblumenöl,
8% vet; Meal is
een diner geschiktFarbe
als afwisseling!
ES: Vegetariano. Prensado en frío. Libre de Gluten de trigo. Ingredientes: Color rojo: Maíz, harina de altramuz, remolacha
Heet water over deze maaltijd en afgekoeld opdienen!
8%, dextrosa, patata, aceite de girasol, lecitina. Color verde: Algas y Color amarillo: El color amarillo proviene de la
luteína/curcuma.
PL: 100% wegetariańskie. Tłoczony na zimno. Bezglutenowy . Składniki; Kolor czerwony; Kukurydza, mąka z łubinu,
buraki 8%, dekstroza, ziemniak, olej słonecznikowy. Kolor zielony to glony. Luteina i kurkuma
NL: 100% vegetarisch. Koud geperst. Tarwe glutenvrij. Ingrediënten; Kleur rood; Maïs, lupine bloem, rode biet 8%,
dextrose,
Algen,
geel lutein of kurkuma.
Zonderaardappel,
toevoegingzonnebloemolie.
van; chemischeKleur
kleur-groen
, geurisen
smaakstoffen

met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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“DE JUISTE KEUZE BIJ ELKE ACTIVITEIT EN LEVENSFASE”

GB: GREENHEART HEALTHY CHICKEN TREATS & ROLOS
FR:
GREENHEART
ROLOS DIETETIQUES
AU POULET
Inleiding;
Sinds 1997FRIANDISES
ontwikkeld en& produceert
Greenheart-Premiums
onder eigen receptuur
dus geen
private label,
voedingen,
snacks TREATS
en treats&voor
honden en katten voor de Europese
DE:
GREENHEART
HEALTHY
CHICKEN
ROLOS
markt.
Nieuw in dezeSNACKS
brochure Yzijn
de diverse
verbeterdeDE
recepten
ES:
GREENHEART
ROLOS
SALUDABLES
POLLOvoor de kat, alles hierover
op
bladzijde
11
en
een
“Close
to
nature
Diner”
bladzijde
7.
PL: PRZEKĄSKI GREENHEART ZDROWE SNAKI Z KURCZAKIEM.
NL:
TREATS & ROLOS
DezeGEZONDE
GreenheartKIP
productenwijzer
helpt u op weg bij de juiste productkeuze. De ingrediënten
zijn weergeven via de rehydratiefactor (berekening alle ingrediënten inclusief vocht) Alle
verpakkingen
worden aangepast!
Heeft u nog vragen
dan kuntTREATS
u ons altijd bellen
en/of mailen.
GREENHEART
HEALTHY
CHICKEN
& ROLOS
16 recepten; alle zijn uniek en afgestemd op de verschillende gezondheid- en levensfases en
activiteiten niveaus van uw huisdier en/of sporthond. Voedingen met een hoger vet % zijn
bedoeld voor actievere honden. Recepten met een geringer vet % zijn speciaal bedoeld als
standaard voedingen te weten; onderhoud, en/of medium activiteiten en ook voor honden die
lijden aan overgewicht.
De productnamen; Zeggen altijd iets over de energiewaarde van het product. Sommige
producten worden onder meerdere categorieën genoemd omdat deze bijvoorbeeld geschikt
zijn als onderhoudsvoeding maar tevens glutenvrij of hypoallergeen kunnen zijn. “Sensitive”
deze productenlijn bevat veel lam en rijst bedoeld voor de gevoelige hond.
GB: Cold pressed, rich in healthy chicken and wheat gluten free. Ingredients; Chicken 33%. Corn, lupin flour, potato,
molasses, dextrose, sunflower oil, sunflower lecithin
FR: Pressé à froid, riche en poulet et sans gluten de blé. Ingrédients Poulet 33 %, maïs, farine de lupin, pomme de terre,
Ook Greenheart
probeert
middelslécithine
onze verpakkingen,
drukwerk, recyclen etc. een bijdrage te
mélasse,
dextrose, huile
de tournesol,
de tournesol
leveren aan reich
de groeiende
hoeveelheid
in de wereld.Zutaten;
Qua biologische
ingrediënten
DE: Kaltgepresst,
an gesundem
Huhn undafval
weizenglutenfrei.
Huhn 33%.dierlijke
Mais, Lupinemehl,
Kartoffeln,
werken
wij
met
biologisch
kip
in
onze
snacks
en
zal
het
nieuwe
“Close
to
nature
diner”
bestaan
Melasse, Traubenzucker, Sonnenblumenöl, Sonnenblumenlecithin
uit biologische ingrediënten!
ES: Prensado en frío, rico en pollo y libre de gluten de trigo. Ingredientes; Pollo 33%, Maíz, Harina de altramuz, patata,
melaza, dextrosa, aceite de girasol, lecitina de girasol.
Succes bij het lezen van deze inmiddels 8ste uitgave Greenheart productenwijzer.
PL: Tłoczony na zimno, bogaty w zdrowe odżywianie z kurczaka i bezglutenowy. Składniki; Kurczak 33%, kukurydza, mąka
z łubinu, ziemniak, melasa, dekstroza, olej słonecznikowy, lecytyna z nasion słonecznika.
NL: Koud geperst, rijk aan gezonde kip en tarwe glutenvrij. Ingrediënten; Kip 33%, maís, lupinemeel, aardappel, melasse,
dextrose, zonnebloemolie, zonnebloempitten lecithine

GREENHEART & MILIEU

Frans Weisscher

GB: GREENHEART TRIPE TREATS & BARS
FR: BARRES ET FRIANDISES AUX TRIPES
DE: PANSEN SNACKS UND BARS
ES: BARRAS Y SNACKS DE RUMEN
PL: GREENHEART DŁUGOPISY PRZEKĄSKI & BARY
DE EERSTE
NL: GREENHEART PENS SNACKS
& BARSLEVENSFASE
GREENHEART SPECIAL MILK
gering lactose
gehalte.
TRIPE
SNACKS
& BARS
Speciaal voor alle zoogdieren, Een melkpoeder met een hoge energiedichtheid en
een gering melksuikergehalte (lactose). Wat diarree en daardoor uitdroging helpt
te voorkomen. Benaderd de moedermelk zeer dicht. Hierdoor hoeft u de pups
beduidend minder per dag te voeren slechts 3-4 keer.

THE FIRST STEPS
GREENHEART PUPPY ALL BREEDS
Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 4 - 6 maanden rasafhankelijk! Zeer
goede acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden
adviseert Greenheart Large breed/ Summer Style. Ingrediënten: Kip 34%, lam
% Vegetarian.
Coldaardappel,
pressed, Wheat
Gluten Free.
Ingredients;
pinzalmolie,
13%, Lupingist,
flour, potato, molasses,
GB: 100
21.8%,
maïs, rijst,
kippenvet,
rundvet,
appel, Corn,
bieten,
sunflower
sunflower lecithinkippenlever.
Ingredients;
lecithine,oil,
gehydroliseerde

FR: Végétarien. Pressé à froid et sans gluten de blé. Ingrédients ; Maïs, tripes 13 %, farine de Lupin, pomme de terre,
mélasse, huile de tournesol, lécithine de tournesol
DE: 100% Vegetarisch, kaltgepresst, weizenglutenfrei. Zutaten: Mais, Pansen 13%, Lupinemehl, Kartoffel,Melasse,
Sonnenblumenöl, Sonnenblumenlecithin
GREENHEART LARGE BREED/ SUMMER STYLE
GLUTEN VRIJ
ES: 100% Vegetariano. Prensado en frío.Libre de Gluten de trigo. Ingredientes; Ingredientes: Maíz, rumen 13%, harina de
Geringerpatata,
Fosformelaza,
0,8% aceite
en 18de%girasol,
vet. Vrij
vandeschadelijke
gluten. Speciaal voor de
altramuz,
lecitina
girasol.
middel/grote
rassen
vanaf na
4 zimno.
maanden.
Aangepast
mineralen
gehalte
draagt
bij z łubinu, ziemniaki
PL: 100%
wegetariańskie.
Tłoczony
Bezglutenowy
. Składniki;
Kukurydza,
żwacz
13%, mąka
eenolej
evenwichtige
groeifase.
Ingrediënten:
,aan
melasa,
słonecznikowy,
słonecznikowa
lecytyna. Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet,
ei, appel,
erwten,Tarwe
bieten,
johannesbrood,
zalmolie,
lecithine, aardappel,melasse,
NL: 100%
vegetarisch.
Koud geperst.
glutenvrij.
Ingrediënten; Mais,
pens gist,
13%, lupinemeel,
zonnebloemolie,
zonnebloemlecitine
gehydroliseerde
kippenlever.

JONGE HONDEN MIDDEL / GROTE RASSEN
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STANDAARD ONDERHOUDSPRODUCTEN

GB: GREENHEART DRIED NORWEGIAN DOGS STICK FISH
FR:
GREENHEART
POISSON
NORVEGIEN
SÉCHÉ POUR
CHIENS
Eigenlijk
is elk product
ongeacht
de energetische
waarde
een onderhoudsproduct.
DE:
GREENHEART NORWEGISCHER
STOCKFISCH
Onderhoudsvoeding
is het dagelijks menu
voor uw huisdier! Voor meer actievere en zeer
ES:
GREENHEART
PESCADO
NORUEGO SECADOop
ALmaat!
SOL EN
intensieve
arbeid zijn
er “ onderhoudsproducten
DeESTACAS.
meest gebruikte en dus
GREENHEART
PL:
SUSZONE NORWESKIE
DLAbladzijde.
PSA.
standaard
onderhoudsproducten
treft u aanRYBY
op deze
NL: GREENHEART NOORSE HONDENSTOKVIS

Greenheart Normal Use Light

Bevat 7,5 % Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding. En/of voor honden met
overgewicht en zij die snel aankomen. Ingrediënten: Vleesmeel 34%, tarwe, maïs,
dierlijk eiwitextract, rijst, bieten, appel, kippenvet, zalmolie, gehydroliseerde
kippenlever.

Greenheart Normal Use Meal
Bevat 8 % vet is een diner geschikt als afwisseling! Heet water over deze maaltijd
en afgekoeld opdienen! Ingrediënten: Maïs, vleesmeel 22%, dierlijk eiwitextract
12%, erwt, tarwe, kippenvet, appel, bieten, zalmolie, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Medium Energy

GB: Freshly caught Norwegian fish. 1 kg dried fish is equal to 10 kg of fresh fish. Can make a positive contribution because
12 % vet;
Zeer
geschikt
honden
met een
medium
activiteiten
niveau!
ofBevat
the structure
action
against
Tartarvoor
on the
teeth.Highly
protein!
Ingredients;
Protein
71.3%, fat 1,7%, phosphorus
Ingrediënten:
Vleesmeel
27%, 1,2
maïs,
tarwe,
dierlijk moisture
eiwit extract,
3.4%,
calcium 2,3%,
salt 0.8%, iodine
mg/100g,
iron kip,
2,7 mg/100g,
17,1%. rijst,
FR: Poisson
Norvégien fraîchement
kg de poisson
séché lecithine,
est égal à 10
kg de poisson frais. Le poisson séché
gerst, kippenvet,
zalmolie, pêché.
bieten,1 aardappel,
appel,
gehydroliseerde
est
excellent contre le tartre en raison de l’action mécanique sur les dents. Particulièrement riche en protéines!
kippenlever.
Ingrédients; Protéines 71,3%, matières grasses 1,7%, phosphore 3,4%, calcium 2,3%, sel 0,8%, iodine 1,2 mg/100g,
Fer 2,7 mg/100 g, humidité 17,1%,
DE: Frisch gefangener norwegischer Fisch. 1 kg getrockneter Fisch entspricht 10 kg frischem Fisch. Kann gut gegen
Deze onderhoudsvoedingen
Medium
Sensitive,
Allergy
omschreven
op bladzijde
Zahnstein
sein, durch die mechanische
Wirkung
auf dasAnti
Gebiss.
Sehrzijn
proteinreich
! Zutaten;
Eiweiss4.
71,3%, Fett
1,7%, Phosphor 3,4%, Kalzium 2,3%, Salz 0,8%, Jod 1,2 mg/100g, Eisen 2,7 mg/100g, Wasser 17,1%. Verpackt als
100g, 250g, 500g oder 1000g.
ES: Pescado noruego recién pescado y secado al sol. 1 kg de pescado seco equivale a 10 kg de pescado fresco. Excelente
contra el sarro de los dientes debido a la acción mecánica. Particularmente alto en proteínas. Composición: Proteínas
71,3%, grasas 1,7%, fósforo 3,4%, calcio 2,3%, sal 0,8%, yodo 1,2 mg/100g, hierro 2,7 mg/100g, humedad 17,1%..
PL: Świeżo złowione norweskie ryby. 1 kg suszonych ryb to 10 kg świeżych ryb. Może mieć bardzo pozytywny wpływ na
Greenheart
Small na
Breeds
Gluten
vrijSkładniki; Białko 71,3%,
kamień
nazębny ze względu
mechaniczny efekt na zębach. Szczególnie bogate
w białko!
Bevat 1,7%,
18 %fosfor
vet en
is vrij
van
schadelijke
Kleine
verbranden
tłuszcz
3,4%,
wapń
2,3%,
sól 0,8%, gluten.
jod 1,2 mg
/ 100,rassen
żelazo 2,7
mg / 100 g,meer
wilgoć. 17, 1 %
NL: Vers
gevangen Noorse
vis. 1kg
gedroogde
vis is gelijk aan
10 kg
verse vis.
Kan een
zeer positieve bijdrage leveren
in verhouding
tot hun
grotere
soortgenoten!
Deze
voeding
bevat
voldoende
tegen
tandsteen
vanwege
de mechanische
op de
het acceptatie
gebit. Bijzonder
Eiwit 71,3%, vet
vet en
is tevens
aangevuld
met veelwerking
vis wat
teneiwitrijk!
goede Ingredienten;
komt.
1,7%, fosfor 3,4%, calcium 2,3%, zout 0,8%, jodium 1,2 mg/100, ijzer 2,7mg/100g, vocht 17,1%.

SPECIAAL VOOR DE KLEINE RASSEN!

Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN!
Greenheart Large Breed / Summer Style

Gluten vrij

Geringer fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE OUDERE HOND!
Greenheart Senior Sensitive
Aangepast menu met een geringer fosforgehalte voor de oudere
en100
of grustige hond
bevat glam en rijst. Zie 1verder
op bladzijde 4
250/500
kg

3
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en
en eventueel
eventueel verdwijnen.
verdwijnen. Gebruiksaanwijziging:
Gebruiksaanwijziging: (onze
(onze bijgeleverde
bijgeleverde pomp
pomp
GREENHEART
SENSITIVE
RECEPTEN
kleine
kleineGB:
hondenrassen:
hondenrassen:
1GREENHEART
1 tot
tot 22AAN
ml.
ml.LAMSVLEES
per
per
dag. Middelgrote
Middelgrote
hondenrassen
hondenrassen
(tot
(tot 2
GREENHEART SCOTTISH
OIL dag.
GREENHEART
SCHOTSE
SCHOTSE
ZALMO
ZALMO
RIJKSALMON
& RIJST
GREENHEART
GREENHEART
SCHOTSE
SCHOTSE
ZALMOLIE
ZALMOLIE
FR: GREENHEART
HUILE
DE SAUMON
ÉCOSSAIS
Grote
Grote honden
honden
rassen
rassen
(vanaf
(vanaf
27
27 kg.):
kg.):
55 tot
tot 10
10 ml.
ml. per
per dag.
dag.

DE:
GREENHEART
SCHOTTISCHES
LACHSÖL
Greenheart
Sensitive
recepten bevatten
een hoog aandeel lamsvlees, de hypoallergene
ES:
ACEITE
DE
SALMÓN
ESCOCÉS
GREENHEART.
en glutenvrije variant bevat alleen lamsvlees als dierlijke eiwitbron. (Anti Allergy)
Geconserveerd
met
natuurlijke
anti-oxidanten.
Vetzuurpatroon:
Om
Geconserveerd
Geconserveerd
met
met
natuurlijke
anti-oxidanten.
anti-oxidanten.
Vetzuurpatroon:
Vetzuurpatroon:
Om
Om
PL: natuurlijke
GREENHEART
OLEJ
Znatuurlijke
ŁOSOSIA.
conserveerd
conserveerd
met
met
natuurlijke
anti-oxidanten.
anti-oxidanten.
Vetzuurpatroon:
Vetzuurpatroon:
Omega
Omega 66 Lino
Lino
NL:
GREENHEART
SCHOTSE
ZALMOLIE
Arachidonzuur
0,2%,
333–––Alfa
Linoleenzuur
9,3%,
Deze 5 varianten
zijn Omega
speciaal
ontwikkeld
voor
de wat gevoelige1,4%,
rassen. EPA
De
Medium
Arachidonzuur
Arachidonzuur
0,2%,
0,2%,
Omega
Omega
Alfa
Alfa
Linoleenzuur
Linoleenzuur
1,4%,
1,4%,
EPA
EPA
9,3%,
9,3%,DPA
DPA
DPA44

GREENHEART
GREENHEART
GLuCOSAMINE
GLuCOSAMINE
&
& CHOND
CHON
achidonzuur
chidonzuur 0,2%,
0,2%, Omega
Omega
33 –– Alfa
Alfa Linoleenzuur
Linoleenzuur
1,4%,
1,4%, EPA
EPA 9,3%,
9,3%, DPA
DPA 4,1%
4,1%
en
en DHA
DHA 99
Sensitive, Energy Sensitive, Puppy All Breeds en de Senior Sensitive zijn niet hypoallergeen.
Voor die rassen die problemen ondervinden bij het verteren van dierlijk eiwit afkomstig
van kip is de Anti Allergy een uitkomst deze is geheel op basis van lam.

Greenheart Puppy All Breeds

Rich in Lamb

(zie blz. 2)

Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 6 maanden rasafhankelijk! Zeer goede
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o.a.
Omega
Omega
3,
en
9
999vetzuren.
acceptatie
rijkvetzuren.
aan3,
lamsvlees.
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rassen vanaf
+ 4o.a.
maanden
adviseert problemen;
schilferhuid,
slecht
uitziende
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vacht,
haaruitval
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Kale
plekken
d.m.v.
schilferhuid,
schilferhuid,
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slecht
uitziende
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doffe
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haaruitval
haaruitval
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Kale
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d.m.v.
Greenheart
Greenheart
Glucosamine.
Glucosamine.
100%
100%
Green
Green
Shell
Shell
Mossel
Mossel
poeder
poeder
uit
uit Nieuw
Nieuw
ZZ
Greenheart
dedoffe
Large
Breed
/ Summer
Style.
En
Ente
teuitziende
gebruiken
gebruiken
bij
bijo.a.
o.a.
volgende
volgende
problemen;
problemen;
hilferhuid,
ilferhuid, slecht
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uitziende
doffe
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haaruitval
••Kale
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plekken
plekken
d.m.v.
krabben,
krabben,
bijte
bijte
Slecht
door
de
rui
heen
slechte
conditie
•
Traag
he
Slecht
Slecht
door
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de
de
rui
rui
heen
heenkomen,
komen,
komen,
slechte
slechte
conditie
conditieen
en
en
futloosheid
futloosheid
••Arthritus.
Traag
Traag
he
he
••heen
Droge
Droge
en
en
of
ofslechte
schilferhuid,
schilferhuid,
slecht
slecht
uitziende
werken
werken
bij
bijkomen,
de
de
behandeling
behandeling
van
vandiverse
diverse
gewrichtsproblemen
gewrichtsproblemen
zoals
zoals
Arthritus
echt
cht door
door de
de
rui
rui
heen
komen,
slechte
conditie
conditie
en
enuitziende
futloosheid
futloosheid
••futloosheid
Traag
Traag
herstel
herstel
na
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de
de dra
dr
Greenheart
Medium
Sensitive
Rich
in
Lamb
doffe
doffevacht,
vacht,
haaruitval
haaruitval Ingredienten;
dus
dus geen
geen
schelpdeeltjes!
schelpdeeltjes!
Ingredienten; eiwitten,
eiwitten, complexe
complexe koolhyd
koolhyd
Bevat 11 % vet. Speciaal voor gevoelige rassen met een normaal activiteiten niveau.
•
•
Kale
Kale
plekken
plekken
d.m.v.
d.m.v.
krabben,
krabben,
bijten
bijten
enz,
enz,
jeuk
jeuk
Speciaal
Speciaal
voor:
voor:
Alle
Alle
honden,
honden,
wat
wat
extra
extra
zalmolie
zalmolie
verrijkt
verrijkt
het
het
dagelijks
dagelijks
menu.
menu.
Especially
for;
dogs
&extra
cats
withzalmolie
dry flakywat
skin,verrijkt
at
the turnzalmolie
ofhet
the coat
or bad
condition.
Rich
essential
acids
Speciaal
voor:
Alle
honden,
extra
extra
zalmolie
verrijkt
verrijkt
het
hetindagelijks
dagelijks
menu.
menukVkV
eciaal
eciaalvoor:
voor:gechelateerde
Alle
AlleGB:
honden,
honden,
wat
wat
verrijkt
het
dagelijks
dagelijks
menu.
menu.
Voorfatty
honden,
honden,
gechelateerde
mineralen,
mineralen,
enzymen,
enzymen,
nucleide
nucleide
zuren,
zuren,
mucco-poly
mucco-poly
saccharid
saccharid
Ingrediënten:
Lamextra
30.8%,zalmolie
kip 24.3%,
rijst,
tarwe,
maïs,
zalmolie,
kippenvet,
bieten, Voor
omega 3.6 & 9. This new packaging gives a longer shelf life of the naturally preserved oil. Dosage; small dogs and cats
Slecht
Slecht
door
door
de
derui
rui
heen
heen
komen,
komen,
slechte
slechte
conditie
conditie
omschreven
omschreven
klachten
dagelijks
dagelijks
wat
olie
olie
aan
de
de
voeding
voeding
toe
toe
te
voegen
voegen
kunn
kunn
de
de••
omschreven
omschreven
klachten,
klachten,
kunt
kunt
uwat
uvoeding
dagelijks
dagelijks
wat
wat
olie
olie
aan
aan
de
dete
voeding
voeding
toevoe
toevoe
gist,
aardappel,
appel,
1-2
ml/day
–klachten
medium
dogs lecithine,
3-5
ml/day
-gehydroliseerde
large
dogs
over
27kippenlever.
kgaan
5-10
ml/day
mschreven
schreven klachten
klachten
dagelijks
dagelijks
wat
wat
olie
olie
aan
aan
de
de
voeding
toe
toe
te
te
voegen
voegen
kunne
kunne
de
depositief
klachten
klachten
een
een
nutritionele
nutritionele
ondersteuning
ondersteuning
kunnen
kunnen
geven
geven
en
en
met
met
name
name
een
een
positief
ef
e
Spécialement
FR: en
pour les chiens & chats ayant une peau sèche ou squameuse ou un pelage abimé. Riche en acides gras
en
futloosheid
futloosheid
en
en
eventueel
eventueel
verdwijnen.
verdwijnen.
Gebruiksaanwijziging:
Gebruiksaanwijziging:
(onze
(onze
bijgeleverde
bijgeleverde
pomp
pomp
klachten
klachten
verminderen
verminderen
en
en
eventueel
eventueel
verdwijnen.
verdwijnen.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruiksaanwijzing:
(onze
(onz
eventueel
eventueel verdwijnen.
verdwijnen.
Gebruiksaanwijziging:
(onze
(onze
bijgeleverde
bijgeleverde
pomp
pomp
geeft
geeftnaturelle.
22 ml/sla
ml/sla
essentielsGebruiksaanwijziging:
omega
3,6 et 9. Ce nouvel emballage augmente
la durée
de conservation
de
l’huile de manière
gewrichten.
gewrichten.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruiksaanwijzing:
Honden
Honden
per
per
15
15 kg
kg lichaamsgewicht
lichaamsgewicht
1-2
1-2
•• Traag
Traag
herstel
herstel
na
de
de
dracht.
dracht.
Greenheart
Energy
Sensitive
Rich
in
Lamb
Dosage
; petits
chiens
etna
chats
–tot
1
à
2hondenrassen:
ml/jour
moyen
chiens
et 3-5
mljour
chiens
de grande
taille
environ
27 kg 5-10(tot
kleine
kleine
hondenrassen:
hondenrassen:
1
1
tot
2
2
ml.
ml.
per
per
dag.
dag.
Middelgrote
Middelgrote
hondenrassen
hondenrassen
(tot
ml/slag)
ml/slag)
Katten
Katten
en
en
kleine
kleine
hondenrassen:
1
1
tot
tot
2
2
ml.
ml.
per
per
dag.
dag.
Middelgrote
Middelgrote
ine
ne hondenrassen:
hondenrassen:
11 tot
tot
22 ml.
ml.
per
dag.
dag.
Middelgrote
Middelgrote
hondenrassen
hondenrassen (tot
(tot 27
27 kg.):
kg.): 33 tot
tot 52
5
dag
dag daarna
daarna
0,3
0,3
-0,6per
gram
gram
per/dag.
per/dag.
ml/jour
Bevat 8%
vet. -0,6
Speciaal
voor gevoelige
actievere rassen. Ingrediënten: Kip 34%,
DE:
Speziell
für;
Hunde
& Grote
Katzen
mithonden
trockener/schuppiger
Haut,
bei ml.
Fellwechsel
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Haarausfall/Kraftlosigkeit.
Grote
Grote
honden
honden
rassen
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(vanaf
(vanaf
27
27
kg.):
kg.):
5
5
tot
tot
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ml.
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per
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dag.
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kg.):
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d
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hondenSpeciaal
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rassenReich
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(vanaf
27
27
kg.):
55 tot
totwat
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ml.
ml.
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perzalmolie
dag.
dag.
lam
21.8%,
maïs,
rijst,
aardappel,
kippenvet,
rundvet,
appel, bieten,
zalmolie,
gist,
Speciaal
voor:
voor:
Alle
Allekg.):
honden,
honden,
wat
extra
verrijkt
verrijkt
het
dagelijks
dagelijks
menu.
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Glucosamine
bevordert
ng
kraakbeen
-- MSM
stimuleert
ng van
van
kraakbeen
MSM
stimuleert pezen
pezen
been
- MSM
stimuleert
pezen
// lichaamsgewicht
de
mixen
lichaamsgewicht
inmixen
de voeding
voeding
mixen of
of
wicht
in de voedingin
of
eiwit
as
Zonder
toevoegingruw
van;
chemische
kleur- , geurdextrose,
en smaakstoffen
: ruw
ruw ruw
eiwit
0,20%,
ruw
as 0,20%,
0,20%,
dextrose,
20%,
as0,20%,
0,20%,
dextrose,
5 35
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ucosamine,
Vitamine
D
als
Vit.
D3
(E671)
ucosamine,
Vitamine
D
als
Vit.
D3
(E671)
Zonder
chemische
itamine D als Vit. D3 (E671)
Zonder toevoeging
van;toevoeging
chemischevan;
kleur, geur en

HYPOALLERGEEN, VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN /GRANENVRIJ,

GB: GREENHEART RECOVERY MIX.
OVERGEWICHT
& MULTI-EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET
FR: MIX DE
RÉCUPÉRATION GREENHEART
DE: GREENHEART RECOVERY MIX.
Hypoallergeen,
allergenen
zijnMIX
deeltjes die ziek maken. Diverse dierlijke eiwitten zoals
ES:
GREENHEART
RECOVERY
lam
en
eend
zijn
bijzonder
geschikt
als hypoallergene eiwitbron mits dit dan ook de enige
PL: POŁĄCZONA REGENERACJA GREENHEART
dierlijke
eitwitbronRECOVERY
is. Het eliminatiedieet.
NL:
GREENHEART
MIX.

HYPOALLERGEEN
Greenheart Anti Allergy

(Lam)

(zie blz. 4)

Gluten vrij

Bevat 14% vet. Hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten, de dierlijke eiwitten
GB: Quickly
absorbable
sugar and
salt
source.
20 min.
after
labor. Ingredients;
zijn alleen
afkomstig
van
lam.
OokWithin
geschikt
voor
gevoelige
honden.Corn flour 30 g, KCl, NaCl 950 g. 20 g.

FR: Composé de sucre et sel rapidement absorbable. Adapté pour compenser les pertes de sel liées à l’exercice physique.
A donner dans les 20 min après le travail. Ingrédients ; Farine de maïs 950g, NaCl 30g, KCl 20 g.
Greenheart
Optimal Condition
Light von 20 min.
(Eend)
Gluten
vrij 950 g, NaCL 30 g,
DE: Schnell
aufnehmbare Zucker-und
Salzquelle. Innerhalb
nach Arbeit. Zutaten;
Maismehl
Slechts
8,5
vet
ideaal
voor
gevoelige
honden
met
overgewicht
is
hypoallergeen
KCl 20 g.
en vrijy van
De dierlijke
eiwitten
zijn van
eend. Ingrediënten:
ES: Azúcares
salesschadelijke
de absorción gluten.
rápida. Administrar
20 minutos
después
del esfuerzo.
Ingredientes: Harina de maíz 950
gr.,Eend
NaCl 54.7%,
30 gr., KCl
20 gr.
rijst,
bieten, lijnzaad, gist, kippenvet, zalmolie, lecithine, borageolie,
PL: Szybko
wchłaniany
cukier i źródło
soli. W ciągu 20 minut po pracy. Składniki; Mąka kukurydziana 950 g., NaCl 30 g,
maïsolie,
gehydroliseerde
kippenlever.
KCl 20 g.
NL: Snel opneembare suiker en zoutbron. Binnen 20 min. na de arbeid. Ingrediënten; Maismeel 950 g., NaCl 30 g, KCl 20 g.

Greenheart Sportline Extreme

(zie blz. 5)

Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer extreme
omstandigheden langdurig moeten presteren. Dit is een bijzonder recept en niet
altijd voor elke hond geschikt. Informeer bij Greenheart.

GB: GREENHEART ROOT FLOUR
FR: FARINE DE CAROTTES
DE: GREENHEART
DE.SCHADELIJKE
GREENHEART WURZEL
MEHLES.
VRIJ VAN
GLUTEN
ES: HARINA DE ZANAHORIA
PL: MĄKA KORZENNA.
NL: WORTELMEEL
Greenheart Small Breeds

(ZIE BLZ. 3)
Gluten vrij

Bevat 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten! Kleine rassen verbranden meer in
verhouding tot hun grotere soortgenoten! Deze voeding bevat voldoende vet en is
tevens aangevuld met veel vis, wat de acceptatie ten goede komt.

Greenheart
Sportline
vrij Give 1 tablespoon
GB: 1 kg root
flour is equalLarge
to 10 kgBreed/
roots. Particularly
rich inSummerstyle
beta carotene. Pro vitamin AGluten
is fat-soluble.
Bevat
Vrij oil.
vanGood
schadelijke
gluten.
0,8%
Rijkfor
aan
equal
with18%
someVet.
salmon
for the coat,
protects
thefosfor.
skin, good
theviseiwit.
liver and Geschikt
blood flow. May help against
diarrhea!
voor alle rassen en bijzonder voor middel/grote rassen vanaf + 4 maanden. Tevens
FR: 1 kg de farine de carotte est égal à 10 kg de carotte. Particulièrement riche en bêta-carotène. Pro vitamine A est
voor gevoelige actieve honden.
liposoluble. Donner 1 cuillère à soupe de farine de carotte et avec un peu d’huile de saumon. Assure un pelage souple et
brillant, protège la peau, bénéfique pour le foie et la circulation sanguine. Peut aider contre la diarrhée !
DE: 1 kg Karottenmehl ist gleich 10 kg frische Karotten. Besonders reich an Beta-Karotin. Pro Vitamin A ist fettlöslich. Geben
Sie 1 Esslöffel
zusammen
mit Lachsöl.
Gut für das
Fell, schützt die Haut, gut für dieGluten
Leber undvrij
hilft der Durchblutung.
Greenheart
Optimal
Condition
Light
Kann gegen Durchfall helfen.
Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is hypoallergeen
ES: Harina de zanahoria. 1 kg equivale a 10 kg de zanahorias. Particularmente rico en beta caroteno. Pro vitamina A, soluble
vrij van
schadelijke
gluten.
Eiwitten
zijn afkomstig
eend. Bueno para el pelo, protege la piel, bueno
en en
la grasa.
Mezclar
1 cucharada
de harina
de zanahoria
al aceitevan
de salmón.
para el hígado y el flujo sanguíneo. Puede ayudar contra la diarrea.
PL: 1 kg mąki korzeniowej to 10 kg korzeni. Szczególnie bogaty w beta-karoten. Pro Witamina A jest rozpuszczalna w
tłuszczach. 1 łyżka stołowa równomiernie z odrobiną oleju łososiowego. Dobre dla sierści, chroni skórę, dobre dla
Greenheart Anti Allergy
Gluten vrij
wątroby i przepływu krwi. Może pomóc w przypadku biegunki!
Bevat
14% vet.
Hypoallergeen.
Vrij van
schadelijke
gluten.
SpeciaalPro
voor
honden
NL: 1 kg
wortelmeel
is gelijk
aan 10 kg wortels.
Bijzonder
rijk aan
beta-caroteen.
vitamine
A is een vetoplosbare. 1
die
lijden
aan
een
gluten
en/of
seizoensonafhankelijke
eiwitverteringsstoornis.
eetlepel gelijk met wat zalm olie geven. Goed voor de vacht, beschermt de huid, goed voor de lever en bloed stroom. Kan
helpen tegen diarree!
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

GRANENVRIJE VOEDING

GREENHEART POWER OF NATURE
Greenheart
Sportline
Grain
Free
CAN HAVE
A POSITIVE
CONTRIBITION
AGAINST CANCER (NO MEDICINE!)
Bevat 22% vet. Granenvrije voeding voor honden die problemen ondervinden
bij het verteren
van
Tevens
geschikt
gevoelige
actieve
honden.
GB: GREENHEART
POWER
OF granen.
NATURE is
developed
by prof.voor
Clemens
Löwik from
the Erasmus
university Rotterdam and
Ingrediënten:
Dierlijk
eiwit
43%,
kipCentre
36%,Gouda,
aardappel,
ArnoRoos,
a veterinarian
working
at theextract
Veterinary
Referral
where hekippenvet,
is working in the oncology. They
searched
literature
to zalmolie,
find natural product
a proven anti cancer
activity. GREENHEART POWER OF NATURE is the
bieten,
appel,
ei, gist,with
gehydroliseerde
kippenlever.
result of that search, a product consisting of 9 natural ingredients. Special for; used in animals with cancer to support
other treatments or it can be given to healthy animals to support the body and lower the chance of developing cancer.
Can make a positive contribution against cancer, is absolutely no cancer medicine! The dose is 1 gram per 5 kilogram
bodyweight. It is advised to start with half the dose for one week and then proceed to the complete dose as the intestines
fish
oil rich diet
have toGreenheart
get used to theMulti-effective
peperine. Ingrediënts;
1)Methylsulfonylmethane
(MSM) has an apoptotic effect in tumor cells.
Veterinair dieet. Bevat
& lam) Ruwvet
31 % suppressors cells
2)All-Trans-retinoic-acid
(ATRA) 31%
has a eiwit
strong hypoallergeen
inhibiting effect on(eend
the development
of myeloid-derived
(MDSC),
which5are
suppressive
arising
from
the bone marrow.
3)Vitamin
deficiency increases the risk
waarvan
%immune
zalmolie,
en eencells
combi
van
zonnebloem,
lijnzaad
enDborage
of developing
cancer and
it is provenals
thathypoallergeen,
patients with a higher
vitamin
levelvan
shows
a better results of treatment even
olie. Speciaal
ontwikkeld
granen
enD vrij
schadelijke
better prognosis. 4)Danhensu has been shown to have an anti-cancer effect and protects against the cardio toxicity of
gluten gezondheidsdieet. Het Multi effect van een dieet rijk aan omega 3
doxorubicin chemotherapy. 5)Curcumine has chemo protective and therapeutic effect on several tumors. Normally the
en 6 vetzuren in de juiste verhouding 1:5 is wetenschappelijk bewezen.
absorption of curcumine from the intestines is very low, but the addition of 6)piperine (black pepper) improves the uptake
(bron dier
en arts 2006
172 - 177)
Beynen effect
en J.from
Lupgens.
dramatically.
7)Greenteaextract
has blz.
an anti-cancer
effectdoor
via itsA.
anti-oxidant
the polyphenolen it contains.
positieve
bijdrage leveren
behandeling
van
o.a. hartfalen,
ThisKan
effecteen
causes
a strong anti-proliferative
effectbij
andde
induces
apopoptosis
in cancer
cells.8) Quercetine has favorable
anti-mutagenic
and growth inhibiting
effects, besides that quercetinevoor
also has
an effect
apoptosis related pathways.
huidaandoeningen
en voedselovergevoeligheid
meer
infoon neem
9)Finally
Resveratrol
has anti-inflammatory
and anti-oxidant
and the28
chemo
effect of resversatrol has
contact
met ons
op. Ingrediënten;
Eend 39effects
%, Lam
%, protective
aardappel,
been
shown to
in all three
stages of appel,
tumor development;
initiation, promotion
and progression phase.
kippen
enoccurs
rundervet,
zalmolie,
borage, zonnebloem
en lijnzaadolie,
FR: Greenheart POWER OF NATURE est développé par le prof. Clemens Löwik de l’Université Erasmus de Rotterdam et
gehydroliseerde kippenlever, l-carnitine 2000/mg/kg.
de ArnoRoos, un vétérinaire travaillant au centre vétérinaire „Referral Centre Gouda”, (oncologie). Ils ont recherché
dans la littérature pour trouver le produit naturel avec une activité anticancéreuse prouvée. GREENHEART POWER OF
NATURE est le résultat de cette recherche, un produit composé de 9 ingrédients naturels. Spécifique pour les animaux
atteints de cancer à l’appui d’autres traitements ou il peut être donné aux animaux en bonne santé pour soutenir le
corps
et réduire les risques
développer
un cancer.en
Peutcomplete
apporter unemaaltijd
contributionbedoeld
positive contre
Momenteel
testendewij
een nieuwe
als le cancer, mais n’est
absolument pas un médicament contre le cancer ! La dose est de 1 gramme par 5 kilogramme de poids corporel. Il est
onderhoudsvoeding voor de hond uit! Dit is een samenwerkingsverband
conseillé de commencer avec la moitié de la dose pendant une semaine et procéder ensuite à la dose complète, comme
tussen Anton Beynen (hoogleraar voeding) en Greenheart-Premiums
les intestins doivent s’habituer au peperine. Ingrediënts ; 1) Méthylsulfonylméthane (MSM) a un effet d’apoptose dans
uitgevoerd
door2)Hogeschool
Van
Hall Larenstein
Leeuwarden.
les cellules
tumorales.
all-Trans--acide
rétinoïque
(ATRA) a untefort
effet inhibiteur sur le développement des cellules
myéloïdes dérivés suppresseurs (MDSC), qui sont des cellules suppressives immunitaires découlant de la moelle
De ingrediënten
van herkomst
zoals
100 % gedroogde
osseuse.
3) insuffisancezijn
de labiologisch
vitamine D augmente
le risque
de développer
un cancer etstokvis
il est prouvé que les patients
avecklein
un niveau
plus élevé
de la vitamine D
montre
de meilleurshavervlokken
résultats et mêmeen
un zalmolie!
meilleur pronostic. 4) Danhensu
gezaagd
gecombineerd
met
biologische
s’estHier
avéré
avoirmen
un effet
anticancéreux
et protège
toxicitéde
devis,
la chimiothérapie
à la doxorubicine.
5) Curcumine
giet
dan
wat gekookt
watercontre
over lazodat
haver en olie
goed
a effet protecteur et thérapeutique sur plusieurs tumeurs. Normalement, l’absorption de la curcumine des intestins est
worden gemengd, met name de havervlokken zullen mooi ontsluiten. Wat
très faible, mais l’ajout de 6) pipérine (poivre noir) améliore spectaculairement l’absorption.7) Extrait de thé vert a un effet
koud water erover en dan opdienen!
anticancéreux via son effet anti-oxydant grâce aux poly-phénols qu’il contient. Cet effet provoque un puissant effet antiproliférant et induit l’apoptose dans les cellules cancereuses.8) la quercétine a des effets anti-mutagènes et inhibiteurs
de croissance favorables, outre que la quercétine a également un effet sur les voies associées à l’apoptose. 9) enfin le
resvératrol a des effets anti-inflammatoires et anti-oxidants et il a été démontré que le chimioprotecteur ou le resvératrol
se produisaient aux trois stades du développement de la tumeur; phase d’initiation, de promotion et de progression.
DE: Greenheart POWER OF NATURE entwickelt von prof. Clemens Löwik (Erasmus-Universität Rotterdam) und ArnoRoos,
Tierarzt in der Tierärztlichen Zentrum Gouda, (Onkologie). In der Literatur stehen natürliche Produkte mit einer bewiesenen
Greenheart
Optimal Condition
(zie
blz. 6)dieser Suche,
Gluten
vrij aus 9 natürlichen
Anti-Krebs-Aktivität.
GREENHEART
POWER OFLight
NATURE ist das
Ergebnis
bestehend
Zutaten.
Speziell
für; Tiere
Unterstützung
bei Krebsbehandlungen
oder für
gesunde Tiere
Slechts
8,5%
vet. zur
Ideaal
voor gevoelige
honden met
overgewicht
is zur unterstützenden
Vorbeugung. Kann einen positiven Beitrag liefern zur Krebsbekämpfung, ist aber absolut kein Krebsheilmittel ! Die Dosis
hypoallergeen en vrij van schadelijke gluten. De dierlijke eiwitten zijn van
beträgt 1 g pro 5 Kg Körpergewicht. Es empfiehlt sich mit der Hälfte der Dosis für die erste Woche zu beginnen und
eend.
danach
die komplette Dosis, so dass sich der Darm an die Piperine gewöhnen kann. Zusammensetzung; (1) Methylsulfonylmethan (MSM) wirkt als Apoptose (Selbstzerstörung) in Tumorzellen. (2) All-Trans-Retinsäure (ATRA) hat eine
stark hemmende
Wirkung
auf dasUse
Wachstum
Greenheart
Normal
Light und die Zelldifferenzierung,
(zie blz. 3)z.B. bei Leukämie. (3) Vitamin D-Mangel
erhöht das Risiko an Krebs zu erkranken und es ist erwiesen, dass Patienten mit einem höheren Vitamin D Spiegel
Bevat 7,5% Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding en/of
bessere Ergebnisse der Behandlung aufweisen und noch bessere Prognosen erzielen. (4) Danhensu hat gezeigt, dass
voor honden met overgewicht en zij die snel aankomen.
es eine Anti-Krebs-Wirkung aufweist und schützt vor Cardio-Toxizität der Chemotherapie Doxorubicin. (5) Curcumin hat
chemoschützende und therapeutische Wirkung auf verschiedene Tumore. Die Absorption von Curcumin aus dem Darm
ist normalerweise
sehr gering,
aberUse
die Zugabe
(schwarzer
Pfeffer) verbessert die Aufnahme drastisch.
Greenheart
Normal
Meal von (6) Piperine (zie
blz. 3)
(7) Grüner-Thee-Extrakt
hatis
eine
Anti-Krebs-Wirkung
seine antioxidative Wirkung von enthaltenen Polyphenolen.
Bevat 8% vet; Meal
een
diner geschikt durch
als afwisseling!
Dieser Effekt bewirkt eine starke anti-proliferative Wirkung und induziert Apoptose in Krebszellen. (8) Quercetine hat
Heet water over deze maaltijd en afgekoeld opdienen!
günstige Anti-mutagene und wachstumshemmende Effekte. (9) Resveratrol hilft bei der Abtötung von Krebszellen, indem
es hemmend auf ein Protein einwirkt, welches für das Überleben von Krebszellen entscheidend ist.

MULTI EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET

GREENHEART “CLOSE TO NATURE DINER”

OVERGEWICHT

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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“DE JUISTE KEUZE BIJ ELKE ACTIVITEIT EN LEVENSFASE”
GREENHEART POWER OF NATURE

POSITIVEenCONTRIBITION
AGAINST CANCERonder
(NO eigen
MEDICINE!)
Inleiding; CAN
SindsHAVE
1997 A
ontwikkeld
produceert Greenheart-Premiums
receptuur
dus geen private label, voedingen, snacks en treats voor honden en katten voor de Europese
markt. Nieuw in deze brochure zijn de diverse verbeterde recepten voor de kat, alles hierover
ES: Greenheart POWER OF NATURE es desarrollado por el prof. Löwik Clemens de la Erasmus university Rotterdam
op bladzijde 11 en een “Close to nature Diner” bladzijde 7.

y ArnoRoos, un veterinario que trabaja en la veterinaria referencia centro de Gouda, donde trabaja en la oncología.
Buscó literatura para encontrar el producto natural con una probada actividad contra el cáncer. GREENHEART POWER
Deze Greenheart productenwijzer helpt u op weg bij de juiste productkeuze. De ingrediënten
OF NATURE es el resultado de esa búsqueda, un producto compuesto por 9 ingredientes naturales . Especialmente
zijn weergeven via de rehydratiefactor (berekening alle ingrediënten inclusief vocht) Alle
utilizado
en animales
con aangepast!
cáncer para apoyar
o se
puede
daraltijd
a los bellen
animales
sanosmailen.
para apoyar el
verpakkingen
worden
Heeft otros
u nogtratamientos
vragen dan
kunt
u ons
en/of
cuerpo y reducir la posibilidad de desarrollar cáncer. Puede tener una contribución positiva contra el cáncer, no es
absolutamente
medicamento
cáncer! Laop
dosis
es de 1 gramo xgezondheidcada 5 kilos deen
peso
corporal. Seen
aconseja
16 recepten;ningún
alle zijn
uniek en del
afgestemd
de verschillende
levensfases
empezar
con la
mitad devan
la dosis
primera semana
luego proceder
a la dosis met
completa,
que los
activiteiten
niveaus
uwlahuisdier
en/of ysporthond.
Voedingen
een ya
hoger
vetintestinos
% zijn tienen
que
acostumbrarse
a la peperine.
Ingredientes;
1) Metilsulfonilmetano
efecto debedoeld
apoptosisals
en células
bedoeld
voor actievere
honden.
Recepten
met een geringer(MSM)
vet %tiene
zijnunspeciaal
tumorales.
all-Trans--ácido
retinoicoonderhoud,
(ATRA) tieneen/of
un fuerte
efecto inhibidor
sobreen
el desarrollo
células die
supresoras
standaard2)voedingen
te weten;
medium
activiteiten
ook voorde
honden
derivadas
delovergewicht.
mieloide (CVE), que son células supresoras inmunes derivadas de la médula ósea. 3) La deficiencia de
lijden aan
vitamina D aumenta el riesgo de desarrollar cáncer y se ha demostrado que pacientes con un mayor nivel de vitamina D
muestra
un mejor resultado
del tratamiento
y aúnover
mejorde
pronóstico.
Danhensuvan
4) hahet
demostrado
tener
un efecto contra
De productnamen;
Zeggen
altijd iets
energiewaarde
product.
Sommige
producten
worden
onder
meerdere
categorieën
genoemd
omdat
deze bijvoorbeeld
geschikt
el
cáncer y protege
contra
la toxicidad
cardiovascular
de la
quimioterapia
doxorrubicina.
5) La curcumina
tiene efecto
zijn als yonderhoudsvoeding
maar tevens
glutenvrij
hypoallergeen
kunnen
zijn. “Sensitive”
protector
terapéutico de la quimioterapia
en varios
tumores. of
Normalmente
la absorción
de curcumina
de los intestinos
deze
bevatdeveel
lam en(pimienta
rijst bedoeld
deconsiderablemente
gevoelige hond. la absorción. 7)Extracto de Té
es
muyproductenlijn
baja, pero la adición
6) Piperina
negra)voor
mejora
verde tiene un efecto contra el cáncer por su efecto antioxidante de polifenoleno que contiene. Este efecto provoca
un fuerte efecto antiproliferativo e induce a una apoptosis en las células cancerosas.8) Quercitina tiene favorables
efectos anti mutagénicos e inhibidores del crecimiento, además de que la quercetina también tiene un efecto en las
vías relacionadas con la apoptosis . 9) finalmente el Resveratrol tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes y se ha
Ook Greenheart
middels
onze verpakkingen,
recyclen
etc. een
demostrado
el efectoprobeert
protector de
la quimioterapia
de resversatroldrukwerk,
que ocurre en
las tres etapas
de bijdrage
desarrollo te
del tumor;
leveren
aan de groeiende
fase
de iniciación,
promoción yhoeveelheid
progresión. afval in de wereld. Qua biologische dierlijke ingrediënten
werken wijPOWER
met biologisch
kip injest
onze
snacks enprzez
zal het
nieuwe
“Close
to Erasmus
nature diner”
bestaan
PL: Greenheart
OF NATURE
opracowany
prof.
Clemens
Löwik
University
Rotterdam i
uit biologische ingrediënten!
ArnoRoos, lekarza weterynarii, pracpracującego w Centrum Weterynaryjnym Gouda, gdzie pracuje w katedrze onkologii.
Przeszukiwali naukową literaturę , aby znaleźć produkt
naturalny o sprawdzonej aktywności przeciwnowotworowej.
Succes bij het lezen van deze inmiddels 8ste uitgave Greenheart productenwijzer.
GREENHEART POWER OF NATURE jest wynikiem tego poszukiwania i daje produkt, który składa się z 9 naturalnych
składników. Specjalne dla; stosowany u zwierząt z rakiem lub do wspierania innych terapii oraz zabiegów lub może być
podawanyrównież zdrowym zwierzątom jako wsparcie dla organizmu zmniejszając ryzyko zachorowania na raka. Może
wnieść pozytywny wpływ osłonowy przed rakiem, to absolutnie nie jest lek przeciwnowotworowy! Dawka wynosi 1 g/5
kg masy ciała. Zaleca się, aby podawać połowę dawki przez tydzień, a następnie przejdź do pełnej dawki, ponieważ
jelita muszą się przyzwyczaić do peperine. Składniki: (1) metylosulfonylometan (MSM) ma działanie apoptotyczne
w komórkach nowotworowych. (2) all-Trans kwas retinowy (ATRA) ma silne hamujące działanie na rozwój komórek
supresorowych pochodzących z mieloidów (MDSC), które są komórkami supresyjnymi immunologicznymi powstającymi
ze szpiku kostnego. 3) Niedobór witaminy D zwiększa ryzyko zachorowania na raka i udowodniono, że pacjenci z wyższym
poziomem witaminy D wykazują lepsze wyniki leczenia, nawet mają lepsze rokowania. 4) Wykazano, że Danhensu
ma działanie przeciwnowotworowe i chroni przed kardiooksyczną chemioterapią doksorubicyny. 5) Kurkumina działa
chemoochronnie i terapeutycznie na kilka guzów. Zwykle absorpcja kurkuminy z jelit jest bardzo niska, ale dodatek 6)
piperyny (pieprz czarny) znacznie poprawia wchłanianie. 7) Ekstrat z zielonej herbaty ma działanie przeciwnowotworowe
poprzez
działanie antyoksydacyjne
zawartego
nim polifenoli.
Efekt ten powoduje silny efekt antyproliferacyjny i
GREENHEART
SPECIAL MILK
gering w
lactose
gehalte.
indukuje
w zoogdieren,
komórkach nowotworowych.
8) Kwercetyna
korzystne
działanie anty-mutagenne
i hamujące
Speciaalapopoezę
voor alle
Een melkpoeder
met een ma
hoge
energiedichtheid
en
wzrost,
poza tym
kwercetyna ma również
wpływ Wat
na szlaki
związane
z apoptozą.
9) Na koniec
resweratrol ma działanie
een gering
melksuikergehalte
(lactose).
diarree
en daardoor
uitdroging
helpt
przeciwzapalne
a chemoochronny
we pups
wszystkich trzech etapach
te voorkomen.i przeciwutleniające,
Benaderd de moedermelk
zeer efekt
dicht.resweratrolu
Hierdoor występuje
hoeft u de
rozwoju nowotworu; faza inicjacji, awansu i progresji.
beduidend minder per dag te voeren slechts 3-4 keer.
NL: Greenheart POWER OF NATURE ontwikkeld door prof. Clemens Löwik van de Erasmusuniversiteit Rotterdam en
ArnoRoos, dierenarts bij de veterinaire Referral centrum Gouda, (oncologie ). In de literatuur staan natuurproducten
met een bewezen anti kanker activiteit. GREENHEART POWER OF NATURE is het resultaat van die zoektocht,
een supplement bestaande uit 9 natuurlijke ingrediënten. Speciaal voor; dieren ter ondersteuning kanker van andere
GREENHEART
BREEDS
behandelingen
of voorPUPPY
gezondeALL
dieren
ter ondersteuning. Kan een positieve bijdrage leveren tegen kanker, is absoluut
Voor kanker
pups alle
rassen
vanaf +is21 weken
tot5 kilogram
+ 4 - 6 maanden
rasafhankelijk!
Zeer om te starten met de
geen
medicijn!
De dosering
gram per
lichaamsgewicht.
Het is aangeraden
goede
rijk aan
lamsvlees.
rassen
+ dosis
4 maanden
helft
van acceptatie
de dosis gedurende
de 1ste
week en Middel/grote
dan gaat u verder
met de vanaf
volledige
als de darmen wennen aan de
peperine.
1) Methylsulfonylmethaan
(MSM) Style.
heeft apoptotic
effect in tumorcellen.
2) all-Trans--retinoïnezuur
adviseertIngrediënts;
Greenheart
Large breed/ Summer
Ingrediënten:
Kip 34%, lam
(ATRA)
eenrijst,
sterk aardappel,
remmende effect
op de ontwikkeling
suppressors
21.8%,heeft
maïs,
kippenvet,
rundvet, van
appel,
bieten, myeloïde-afgeleide
zalmolie, gist, cellen (MDSC), die
zijn
onderdrukkende
immuuncellen
die voortvloeien uit het beenmerg. 3) vitamine D-deficiëntie verhoogt het risico van
lecithine,
gehydroliseerde
kippenlever.
kanker te ontwikkelen en het is bewezen dat patiënten met een hoger niveau van vitamine D een beter resultaat geeft van
behandeling en nog betere prognose. 4) Danhensu is aangetoond dat het effect van een anti-kanker heeft en beschermt
tegen de cardio toxiciteit van Doxorubicine chemotherapie. 5) Curcumine heeft chemo beschermende en therapeutische
effect op verschillende tumoren. Normaal gesproken de absorptie van curcumine van de darmen is zeer laag, maar de
GREENHEART LARGE BREED/ SUMMER STYLE
GLUTEN VRIJ
toevoeging van 6) piperine (zwarte peper) verbetert de opname dramatisch. 7) Greenteaextract heeft een anti-kanker
Geringer
enanti-oxydant
18 % vet.die
Vrijpolyphenolen
van schadelijke
gluten.
effect
via deFosfor
ingang0,8%
van de
bevat. Dit
effect Speciaal
veroorzaaktvoor
een de
sterke anti-proliferatieve
middel/grote
rassen
vanafin4kanker
maanden.
mineralen
draagt
effect
en apopoptosis
induceert
cells. 8)Aangepast
Quercetine heeft
gunstigegehalte
anti-mutagene
en bij
remt de groei, naast dat
aan een evenwichtige
groeifase.
Ingrediënten:
Kip 41%,
vis 19%,
rijst,
aardappel,
quercetine
ook een effect heeft
op apoptosis
en gerelateerde
trajecten.
9) tot slot
Resversatrol
heeft anti-inflammatoire
kippenvet,
ei,effecten
appel,en erwten,
bieten,
johannesbrood,
zalmolie, isgist,
lecithine,
en
anti-oxydant
bij het chemo
beschermingseffect
van resversatrol
aangetoond
bij alle drie fasen van de
ontwikkeling
van de kippenlever.
tumor; Inleiding, promotie en progressie fase.
gehydroliseerde
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STANDAARD ONDERHOUDSPRODUCTEN

GB: GREENHEART SHAMPOO & KENNELCLEANER
FR:
KENNELCLEANER
& SHAMPOOING
GREENHEARTwaarde een onderhoudsproduct.
Eigenlijk
is elk product
ongeacht de energetische
DE:
GREENHEART SHAMPOO
& KENNELCLEANER
Onderhoudsvoeding
is het dagelijks
menu voor uw huisdier! Voor meer actievere en zeer
ES:
KENNELCLEANER
Y GREENHEART
CHAMPÚ op maat! De meest gebruikte en dus
intensieve
arbeid zijn er
“ onderhoudsproducten
GREENHEART
PL:
SZAMPONY KENNELCLEANER
standaard
onderhoudsproducten
treft u aan op deze bladzijde.
NL: GREENHEART SHAMPOO & KENNELCLEANER

Greenheart Normal Use Light

Bevat 7,5 % Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding. En/of voor honden met
GB: GREENHEART SHAMPOO; TEA TREE OIL with a rich extract of Tea Tree oil. Not suitable
overgewicht
zij die snel
Ingrediënten:
34%,without
tarwe,chemical
maïs,
for
cats. PINE en
SHAMPOO
withaankomen.
a rich extract
to pine. Color,Vleesmeel
smell and taste
dierlijk eiwitextract,
rijst,KENNEL
bieten,CLEAN;
appel,Highly
kippenvet,
zalmolie,
gehydroliseerde
substances.
GREENHEART
concentrated
biodegradable.
Clean the
kennel
1/40. Soluble in hot/cold water.
kippenlever.

FR: GREENHEART SHAMPOOING ; àl l’huile d’arbre à thé avec un riche extrait d’huile d’abre à
thé. Et au pin avec un riche extrait au pin. Couleur, odeur et goût sans substances chimiques.
Greenheart Normal Use Meal
Ne convient pas aux chats. GREENHEART CHENIL PROPRE ; Hautement concentré
Bevat
8 % vetNettoyer
is een diner
als afwisseling!
Heet water over deze maaltijd
biodégradable.
la cagegeschikt
1/40. Soluble
dans l’eau chaude/froide
en afgekoeld SHAMPOO;
opdienen! Ingrediënten:
vleesmeel
22%,Extrakt
dierlijkvon
eiwitextract
DE: GREENHEART
TEA TREE OILMaïs,
mit einem
reichhaltigen
Teebaumöl.
Nicht
Katzen
geeignet.
Kiefer-SHAMPOO
mit einem
reichhaltigen
Extrakt auskippenlever.
Kiefern. Ohne
12%,fürerwt,
tarwe,
kippenvet,
appel, bieten,
zalmolie,
gehydroliseerde
chemische Substanzen. GREENHEART Zwingerreiniger: Hochkonzentriert biologisch abbaubar.
Reinigen Sie den Zwinger mit 1/40. Löslich in heissen und kalten Wasser.
Greenheart Medium Energy
ES: GREENHEART limpiador de chenil. Altamente concentrado, biodegradable. para la limpieza de
Bevat
% vet; para
Zeeranimales.
geschiktSoluble
voor honden
medium
activiteiten
cheniles12
y refugios
en aguamet
fría een
y caliente.
Diluir
el productoniveau!
en agua
Ingrediënten:
Vleesmeel
27%,
maïs,
tarwe, como
kip, del
dierlijk
rijst,
en
proporción de 1/40,
tanto para
limpieza
de chelines
propioeiwit
perro. extract,
GREENHEART
CHAMPÚ;
ACEITE del
árbol del bieten,
té con unaardappel,
rico extractoappel,
de aceite
de árbol gehydroliseerde
de té. No apto para
gerst, kippenvet,
zalmolie,
lecithine,
gatos.
CHAMPÚ de pino con un extracto rico en pino. Color, olor y sabor sin sustancias químicas.
kippenlever.
ES: GREENHEART perrera limpia. Altamente concentrado, biodegradable. para la limpieza de
criaderos y refugios para animales. solubilidad en agua fría y caliente. lavar el perro perreras,
1/60 de 1/40 GREENHEART CHAMPÚ; ACEITE del árbol del té con un rico Extracto de aceite de árbol de té. No apto
Sensitive,
Allergy
zijn omschreven
bladzijde
4.
paraDeze
gatos.onderhoudsvoedingen
CHAMPÚ de pino con unMedium
extracto rico
en pino.Anti
Color,
olor y sabor
sin sustanciasop
químicas.
GREENHEART
PERRERA LIMPIA; Altamente concentrado biodegradable. Del perro 1/40. Solubilidad en agua fría y caliente,;
PL: SZAMPON GREENHEART; TEA TREE OIL z bogatym ekstraktem z drzewa herbacianego. Nie nadaje się dla kotów.
DENNEN SZAMPON z bogatym ekstraktem z sosny. bez chemicznego koloru, zapachu i smaku. GREENHEART
KENNELCLEAN; Wysoce skoncentrowany biodegradowalny. Czyszczenie budy 1/40. Od psa 1/40. Rozpuszczalny w
gorącej / zimnej wodzie.
NL: GREENHEART SHAMPOO; TEA TREE OIL met een rijk extract van Tea Tree oil. Niet geschikt voor katten. DENNEN
Greenheart
Breeds
vrij
SHAMPOO
met eenSmall
rijk extract
aan dennen. zonder chemische kleur,geurGluten
en smaakstoffen.
GREENHEART
Bevat 18 % vetSterk
en isgeconcentreerd
vrij van schadelijke
gluten.
Kleine rassen
meer
KENNELCLEAN;
biologisch
afbreekbaar.
Reinigenverbranden
van de kennel
1/40. Oplosbaar in warm/
koud
water.
in verhouding
tot hun grotere soortgenoten! Deze voeding bevat voldoende

SPECIAAL VOOR DE KLEINE RASSEN!

vet en is tevens aangevuld met veel vis wat de acceptatie ten goede komt.
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

GB: GREENHEART AGAINST URINE SMELL
FR: GREENHEART CONTRE L’ODEUR D’URINE
SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN!
DE: GREENHEART GEGEN KATZENURIN GERUCH
GREENHEART
CONTRA
DE ORINA
ES:Greenheart
Large
BreedOLOR
/ Summer
Style
Gluten vrij
GREENHERT
PL:
CHRONI
PRZYKRYM
ZAPACHEM
Geringer
fosfor 0,8%
en 18 PRZED
% vet. Vrij
van schadelijke
gluten. Speciaal voor de
GREENHEART
NL:
VERWIJDERAAR.
middel/grote
rassenURINE
vanaf 4GEUR
maanden.
Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet,
ei, acid,
appel,
erwten,
johannesbrood,
zalmolie,
GB: Breaks
down uric
lowers
the pHbieten,
value and
leaves a fresh lemon
scent! gist, lecithine,
gehydroliseerde
kippenlever.
FR: Décompose l’acide urique, abaisse le pH et laisse un parfum de citron frais !
DE: Zersetzt Harnsäure, senkt den pH-Wert und hinterlässt einen frischen Zitronen-Duft!
ES: Descompone el ácido úrico, reduce el valor de pH y deja un aroma de limón!
PL: Rozpuszcza kwas moczowy, obniża wartość pH i pozostawia świeży zapach cytryny!
NL: Breekt urinezuur af, verlaagt de pH waarde en laat een frisse citroengeur achter!

SPECIAAL VOOR DE OUDERE HOND!

Greenheart Senior Sensitive

Aangepast menu met een geringer fosforgehalte voor de oudere
en of rustige hond bevat lam en rijst. Zie verder op bladzijde 4

3

39

40

GB

Crude protein
Crude fat
Crude fibre
Crude ash
Calcium (Ca)
Phosphorus (P)
Sodium (Na) g/kg
Magnesium (Mg) g/kg
Potassium (K) g/kg
Moisture
Essential amino acids (g/kg)
Lysine
Methionine
Fenylalanine
Iso leucin
Cystine
Threonine
Tryptophan
Histidine
Leucine
Valine
Tyrosine
Taurine
Arginine
Linoleic acid (W6)
Linolenic acid
Alpha- Linolenic acid n-3
Gamma-Linolenic acid n-6
Arachidonic acid n-6
EPA n-3
DHA n-3
Carbon Hydrates
Protein fraction
Met. Energy kCal/kg
Additives:
Vit. A - IU/kg
Vit. D3 - IU/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacin mg/kg
Calcium-D-Pantothenate mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B 12 µg/kg
Biotin µg/kg
Cholin mg/kg
Folic acid mg/kg
Vit. C -mg/kg
Iron (Fe) mg/kg
Manganese (Mn) mg/kg
Copper ( Cu) mg/kg
Zinc (Zn) mg/kg
Iodine (I) mg/kg
Selenium (Se) mg/kg
L-Carnitin mg/kg
Salmon-oil %
Borage-oil %

D/AT

Rohprotein
Rohfett
Rohfaser
Rohasche
Kalzium (Ca)
Phosphor (P)
Natrium (Na) g/kg
Magnesium (Mg) g/kg
Kalium (K) g/kg
Wasser
Essentielle Aminosäuren (g/kg)
Lysin
Methionin
Fenylalanin
Isoleucin
Cystin
Treonin
Tryptophan
Histidin
Leucin
Valin
Tyrosin
Taurin
Arginin
Linolsäure N6
Linolensaure
Alpha-Linolensäure n-3
Gamm- Linolensäure n-6
Arachidonsäure n-6
EPA n-3
DHA n-3
Andere Kohlenhydrate
Eiweiβfraktion
Energiewert Kcal/kg
Zusatzstoffe:
Vit. A - IE/kg
Vit. D3 - IE/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacin mg/kg
Kalzium-D-Pantothenat mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B 12 µg/kg
Biotin µg/kg
Cholin mg/kg
Folsäure mg/kg
Vit. C -mg/kg
Eisen (Fe) mg/kg
Mangan (Mn) mg/kg
Kupfer (Cu) mg/kg
Zink ( Zn) mg/kg
Iod (I) mg/kg
Selen (Se) mg/kg
L-Carnitin mg/kg
Lachsöl %
Borretsch-Öl %

4

die lijden aan een seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis. Ingrediënten:

Lam 43%, aardappel, rijst, erwten, bieten, kippenvet, johannesbrood, gist, appel,

rundvet, zalmolie, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

Protéine brute
Lipides brute
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium (Ca)
Phosphore (P)
Sodium (Na) g/kg
Magnésium (Mg) g/kg
Potassium (K) g/kg
Humidité
Acides aminés essentiels (g/kg)
Lysine
Méthionine
Fenylalanine
Isoleucine
Cystine
Tréonine
Tryptophane
Histidine
Leucine
Valine
Tyrosine
Taurine
Arginine
Acide linoléique N6
Acide linolénique
Alpha-linolénique acid n-3
Gamma-linolénique acid n-6
L’ acide ara-chidonique n-6
EPA n-3
DHA n-3
Autres glucides
Fraction de protéine
Valeurs énergétiques Kcal/kg
Additifs:
Vit. A - IU/kg
Vit. D3 - IU/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacine mg/kg
Pantothénate de calcium mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B 12 µg/kg
Biotine µg/kg
Choline mg/kg
Acide folique mg/kg
Vit. C -mg/kg
Fer (Fe) mg/kg
Manganése (Mn) mg/kg
Cuivre (Cu) mg/kg
Zinc (Zn) mg/kg
Iode (I) mg/kg
Sélénium (Se) mg/kg
L-Carnitine mg/kg
Huile de saumon %
Huile de bourrache %

F

kippenvet, bieten, zalmolie, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever.

Bevat 14 % vet. Hypoallergeen & vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden

Greenheart Anti Allergy

Proteína cruda
Grasa cruda
Fibra cruda
Ceniza cruda
Calcio (Ca)
Fósforo (P)
Sodio (Na) g/kg
Magnesio (Mg) g/kg
Potasio (K) g/Kg
Humedad
Aminoácidos Esenciales (g/kg)
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Isoleucina
Cisteína
Treonina
Triptófano
Histidina
Leucina
Valina
Tirosina
Taurina
Arginina
Ácido Linoleico N6
Ácido Linolénico
Ácido Alfa-Linolénico n-3
Ácido Gamma-Linolénico n-6
Ácido Ara-quidónico n-6
EPA n-3
DHA n-3
Carbohidratos Totales
Fracción de Proteínas
Valor Energético Kcal/Kg
Aditivos:
Vit. A - UI/kg
Vit. D3 - UI/kg
Vit. E - mg/kg
Vit. K3 - mg/kg
Vit. B1 - mg/kg
Vit. B2 - mg/kg
Niacina mg/kg
Pantotenato Aprox. mg/kg
Vit. B6 mg/kg
Vit. B12 µg/kg
Biotina µg/Kg
Colina mg/kg
Ácido Fólico mg/kg
Vit. C mg/kg
Hierro mg/kg
Manganeso - mg/kg
Cobre (Cu) mg/kg
Zinc (Zn) mg/kg
Yodo (I) mg/kg
Selenio (Se) mg/kg
L-Carnitina mg/Kg
Aceite de Salmón %
Aceite de Borraja %

ES

Bevat 12 % vet. Speciaal voor de rustige en wat oudere hond. Aangepast mineralen

Greenheart Senior Sensitive

13,4
5,5
11,7
10
3,8
10,1
2,4
5,3
23,4
13,7
9,3
0,9
15
25
29,5
5,2
24,3
0,3
1,2
1,2
35,7
27,5
4070

28
18
2,1
6,2
1,3
0,9
2,5
1
6
10

Puppy All Breeds

15187
1518
200
1,6
7,2
10
45
20
4
60
400
818
1
20
76
27,6
12,5
135
1,3
0,2
0
2,8
0

16,5
5,6
9,9
9,8
3,1
10,3
2,6
5,5
17,4
12,4
7,2
0,78
16,3
28
33,1
5,7
27,4
0,4
1,6
1,6
35,6
27
4035

Rich in Lamb

15000
1500
200
0,9
9,3
12
37,5
33,8
5,6
150
300
430
5,3
100
50
35
5
65
1,5
0,2
300
2
0

21,2
7,6
10,9
11,1
3,4
10,9
2,9
5,9
19,1
13,8
8,9
1
17,9
17
24,8
4,8
20
0,4
1,6
1,6
43
29
3320

gist, aardappel, appel, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.
8500
850
60
0,9
4,1
6,1
25
11,3
2,3
34
230
460
0,6
11
43
16
7,5
76
0,8
0,1
0
1
0

9,7
3,4
6,5
5,2
3,1
7,4
1,8
3,3
12,5
7,5
4,5
0,1
10,2
17
22,4
2,2
20,2
0,1
0,6
0,6
51,5
23,6
3400

20
8
5,2
4,8
0,9
0,7
2,9
1,4
5,1
10,5

Bevat 11 % vet. Speciaal voor gevoelige rassen met een normaal activiteiten niveau.

Ingrediënten: Lam 30.8%, kip 24.3%, rijst, tarwe, maïs, zalmolie, kippenvet, bieten,
7500
750
50
3,6
0,8
5,4
22
20
1,8
30
200
500
400
10
38
14
6,6
66
0,7
0,1
0
1
0

8,5
3
6,1
5
2,9
6,4
1,5
3,2
11,7
6,9
4,3
0,1
9,2
19,6
22,8
2,1
20,7
0,1
0,6
0,6
54,5
21
3540

18,4
8,8
4,4
3,9
0,68
0,63
2,3
1,3
4,5
10

Rich in Lamb

12500
1250
90
1,3
6
9
38
17
3,3
50
330
670
0,9
17
63
23
11
110
1,1
0,2
0
1
0

11,1
3,8
7,5
6,2
3,2
8
2
3,9
13,9
8,8
5
0,4
11,7
25,6
30,1
3,1
27
0,4
0,6
0,6
43
25,8
3660

Medium
Sensitive FISH
23
11
4,2
4,7
0,9
0,65
1,5
1,3
3,7
9
11
4
7,9
7,2
2,8
7,5
2,1
3,9
14,3
10,5
6
0,7
12,9
15,1
21,2
5,5
15,7
0,2
2
2
48,1
25
3710
14062
1406
96
1,5
6,8
10,1
42,2
19,5
3,9
56,3
375
757
0,9
19
71,3
26
12,5
125
1,3
0,3
0
2,6
0

Sportline Classic
28,5
20,8
3,5
6,5
1,2
1
3,1
1
6,6
10
13,7
4,8
8
7,8
3,1
9
2,4
4,7
15,9
11,3
5,3
0,6
15,7
28,3
34,4
6,4
28
0,5
0,6
0,6
30,7
27,8
4155
14000
1406
93,8
1,5
6,8
10
42,2
18,8
3,8
56
375
757
0,9
19
71,3
26
12,5
125
0,9
0,2
0
1
0

Rich in Lamb

0

15187
1518
200
1,6
7,2
10,8
45
20
4
60
400
818
1
101
76
28
13,3
135
1,3
0,2
0
2

9
3,2
6,4
5,7
2,2
6,2
1,6
3,1
12
8,4
5,1
0,6
9,9
20
25,1
4,9
20,2
0,2
1,2
1,2
50
20,5
3740

23
12,4
4,4
4,8
1,4
1
3,7
1,6
5,7
10

Greenheart de Large Breed / Summer Style.
19
12
3,4
5,4
1
0,75
2,4
1,3
6
10

acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden adviseert
Medium Energy

Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 6 maanden rasafhankelijk! Zeer goede

Senior Sensitive
with Lamb

Greenheart Puppy All Breeds

Rich in Lamb

14000
1400
153
1,5
6,7
10
42
18,7
3,7
56
373
757
0,9
69
71
26
12,4
124
1,2
0,2
0
2
0

lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

27
10
4
7
1,5
1,1
3,5
1
7,5
9

lam 21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
27
18
3
6,4
1,2
0,8
3,7
0,98
7
10

Greenheart Energy Sensitive

Small Breeds
Low Activity

Bevat 8% vet. Speciaal voor gevoelige actievere rassen. Ingrediënten: Kip 34%,
Large Breed /
Summerstyle
----------------------Small
Breeds Active

Greenheart Medium Sensitive

Normal Use Light Normal Use Meal

ANALYSE DOGFOOD

Voor die rassen die problemen ondervinden bij het verteren van dierlijk eiwit afkomstig
van kip is de Anti Allergy een uitkomst deze is geheel op basis van lam.
14062
1406
200
1,5
6,7
10
42
18,7
3,7
56
375
757
1,3
106,2
71,25
26
12,5
125
1,3
0,2
0
2,6
0

15,7
4,8
11,1
10
3,2
10,9
2,6
4,6
19,1
13,9
9,4
0,3
14,2
16,7
21,7
4,7
17
0,3
1,2
1,2
43,9
25,4
3897

24,5
14
2,9
6,7
1,5
0,9
3,2
1,32
3,9
8

Anti Allergy
Glutenfree

Deze 5 varianten zijn speciaal ontwikkeld voor de wat gevoelige rassen. De Medium
Sensitive, Energy Sensitive, Puppy All Breeds en de Senior Sensitive zijn niet hypoallergeen.
15187
1518
101
1,62
7,29
10,9
45,56
20,25
4,05
60,75
405
820
1
20,25
77
28
13,5
135
1,35
0,27
0
2
0

20,3
6,1
13,4
11,4
3,2
12,6
2,9
6,7
22,5
16,9
8,4
0,9
25,2
36,6
41,5
4,5
37
0,45
0,6
0,6
20,7
37
4346

40
22
1,6
7,7
1,7
1,1
3,7
0,7
4,9
8

Sportline
Grain Free

Greenheart Sensitive recepten bevatten een hoog aandeel lamsvlees, de hypoallergene
en glutenvrije variant bevat alleen lamsvlees als dierlijke eiwitbron. (Anti Allergy)
11250
1125
400
1,2
5,4
8,1
33,7
15
3
45
300
606
0,75
283
57
20,8
10
100
1,1
0,2
200
2
0,45

13,2
5,1
9,5
8,3
3,6
9,2
6,6
4,8
16,2
13,3
9,9
2
15,2
17,5
24,1
4,7
19,4
0,33
0,6
0,6
42,6
29
3340

24
8,5
7,5
7,4
1,2
0,9
1
1,5
6
10

Optimal
Condition Light

31
31
1,5
8,6
2,1
1,2
2,2
0,7
7,4
8,5

Multi Effective Fish Oil
Diet / Sportline
Extreme

GREENHEART SENSITIVE RECEPTEN
20250
2025
600
2,16
9,7
14,6
60,75
27
5,4
81
540
1090
1,4
402
102,6
37,4
18
180
1,8
0,3
2000
5
0,45

18,9
6,2
13,7
12,4
3,8
12,7
6,6
6,2
24,2
18,9
13,1
1,5
21
40
55,8
13,3
42,5
0,9
3,4
3,4
19,4
26,5
4755

RIJK AAN LAMSVLEES & RIJST

(zie blz. 2)

gehalte. Ingrediënten: Lam 24.8%, kip 19.8%, rijst, maïs, aardappel, appel,

100 % Lamb

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

VOEDING VOOR ACTIEVERE HONDEN!

GB: GREENHEART FOOD FOR YOUR THOUGHT
FR: VOTRE RÉFLEXION
Greenheart-Premiums is gespecialiseerd in recepten met een hoge energiewaarde.
DE: NAHRUNG FÜR DEINE GEDANKEN
Actievere honden met name sporthonden hebben behoefte vooral bij duursport aan
ES: REFLEXIONES
meer vetten! (Hazewindhonden verbranden op de renbaan slechts glucose!). De volgende
PL: ODŻYWIANIE WEDŁUG TWOJEJ ZASADY
recepten bevatten meer vetten tot wel 31%! Kies de juiste voeding bij elke activiteit!
NL: VOEDING VOOR JE GEDACHTE

1 kcal ook wel 4184 joules is de hoeveelheid die nodig is 1 kg zuiver water 1 graad
GB. THE
WRIGHT
CHOICE!
LE BON
CHOIX
Celsius
te verwarmen.
1 Gram
vet levert 9FR.
kcal dubbel
zoveel
als eiwit!en/of koolhydraten.
DE. DIE
RICHTIGE
ES. echter
¡LA ELECCIÓN
Vetten
zijn dus
de directe WAHL!
energieleverancier
kip, rund etc.,CORRECTA
bevatten nauwelijks
essentiële
(omega 3/6) vetzuren.
Onze recepten
bevatten
PL. PRAWIDŁOWY
WYBÓR
NL. KEUZE
DEvoldoende
JUISTEzalmolie, deze is
rijk aan omega 3 vetzuren en hebben een positieve werking op de vacht.

GB: ANIMAL PROTEIN ALLERGY; The choice is then GREENHEART ALLERGY-ALLERGY, GREENHEART OPTIMAL
CONDITION LIGHT , GREENHEART POWER OF NATURE & GREENHEART MEDIUM SENSITIVE.
FR: ALLERGIE AUX PROTÉINES ; Le choix est alors GREENHEART ALLERGY-ALLERGY, GREENHEART OPTIMAL
CONDITION
LIGHT, GREENHEART
MEDIUM SENSITIVE
NATURE.
Greenheart
Large Breed/Summer
Styleou GREENHEART
Gluten vrij POWER
(zieOF
blz.
3)
DE: PROTEIN-ALLERGIE; Die Wahl ist dann GREENHEART ALLERGIE, GREENHEART OPTIMAL CONDITION
Dit recept is breder inzetbaar. Standaard energierijke voeding voor gevoelige
LIGHT,GREENHEART MEDIUM SENSITIVE und GREENHEART POWER OF NATURE.
honden en speciaal voor middel/grotere rassen. Geringer fosfor 0,8% en 18 %
ES: ALERGIA A LA PROTEÍNA: La opción entonces es GREENHEART ANTI-ALLERGY,GREENHEART OPTIMAL
vet. Aangepast
mineralen gehalte
bij aan
een evenwichtige
CONDITION
LIGHT, GREENHEART
MEDIUMdraagt
SENSITIVE
o GREENHEART
POWERgroeifase.
OF NATURE.
Ingrediënten:
Kipwyboru
41%, jest
vis GREENHEART
19%, rijst, aardappel,
kippenvet,
ei, appel,OPTIMAL
erwten,CONDITION LIGHT,
PL: ALERGIA
BIAŁKA; Do
ANTI-ALLERGY,
GREENHEART
GREENHEART
MEDIUM SENSITIVE
lub GREENHEART
OF NATURE.
bieten, johannesbrood,
zalmolie,
gist, lecithine,POWER
gehydroliseerde
kippenlever.
NL: EIWITALLERGIE; De keuze is dan GREENHEART ANTI-ALLERGY, GREENHEART OPTIMAL CONDITION LIGHT,
GREENHEART MEDIUM SENSITIVE of GREENHEART POWER OF NATURE.

Greenheart
30/20
GB: OVERWEIGHT
chooseSportline
a product Classic
with a low
fat percentage;GREENHEART OPTIMAL CONDITION LIGHT,
Sportline Classic
20% GREENHEART
vet. Since 1997
eenUSE
succes
voor vele
GREENHEART
NORMALbevat
USE LIGHT,
NORMAL
MEAL,recept
GREENHEART
SMALL BREEDS LOW
ACTIVITY
sporthonden. Energievoeding voor actieve hondenrassen de basis is kip.
FR: Surcharge
pondérale
produit
avec un faible
de gerst,
graisse
OPTIMAL
Ingrediënten;
Kipchoisir
35 %,un
dierlijk
eiwitextract
19 %,taux
maïs,
kipcorporelle;GREENHEART
en rundervet,
CONDITION LIGHT, GREENHEART NORMAL USE LIGHT, GREENHEART NORMAL USE MEAL, GREENHEART
rijst, vleesmeel, bieten, aardappel, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever, gist,
SMALL BREEDS LOW ACTIVITY
appel, zalmolie,
lecithine,
vitamine
E enniedrigen
C.
DE: Übergewicht;
wählen Sie
ein Produkt
mit einem
Fettgehalt;GREENHEART OPTIMAL CONDITION LIGHT,
GREENHEART NORMAL USE LIGHT, GREENHEART NORMAL USE MEAL, GREENHEART SMALL BREEDS LOW
ACTIVITY
ES: SOBREPESO:
elija un Sportline
producto conGrain
un porcentaje
Greenheart
Free de grasa baja; GREENHEART OPTIMAL CONDITION LIGHT,
GREENHEART NORMAL USE LIGHT, GREENHEART NORMAL USE MEAL, GREENHEART SMALL BREEDS LOW
Bevat 22 % vet is 100 % granenvrij! Speciaal voor actieve honden die overgevoelige
ACTIVITY
zijn voor
granen.
Ingrediënten:
Dierlijkzawartości
eiwit extract
43%,
kip 36%, aardappel,
PL: Nadwaga
wybrać
produkt
z niskim procentem
tłuszczu
;GREENHEART
OPTIMAL CONDITION LIGHT,
kippenvet, NORMAL
bieten, appel,
zalmolie,
ei, gist, gehydroliseerde
kippenlever.
GREENHEART
USE LIGHT,
GREENHEART
NORMAL USE MEAL,
GREENHEART SMALL BREEDS LOW
ACTIVITY
NL: OVERGEWICHT;kies een product met een laag vet percentage; GREENHEART OPTIMAL CONDITION LIGHT,
GREENHEART NORMAL USE LIGHT, GREENHEART NORMAL USE MEAL, GREENHEART SMALL BREEDS LOW
Greenheart Energy Sensitive
(zie blz. 4)
ACTIVITY
Bevat 18% vet en is rijk aan lamsvlees. Geschikt voor gevoelige actieve honden.

GB: Pregnant and lactating bitches; From the 6th week supply energyfood; GREENHEART SPORTLINE CLASSIC,
GREENHEART SPORTLINE GRAINFREE, GREENHEART SPORTLINE LARGE BREED/SUMMER STYLE,
GREENHEART
SMALL Sportline
BREEDS ACTIVE
& GREENHEART SPORTLINE EXTREME’ (for females with less apetite!)
Greenheart
Extreme
FR: Chiennes gestantes et allaitantes ; source d’energie à donner à partir de la 6ème semaine de gestation; GREENHEART
Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer
SPORTLINE CLASSIC, GREENHEART SPORTLINE GRAINFREE, GREENHEART SPORTLINE LARGE BREED/
extreme
omstandigheden
langdurig
moeten ACTIVE
presteren.
Dit is een bijzonder
receptEXTREME’ (pour les
SUMMER
STYLE,
GREENHEART
SMALL BREEDS
& GREENHEART
SPORTLINE
en niet
altijd
voor
elke hond
geschikt. Informeer bij Greenheart. Ingrediënten;
Chiennes
ayant
moins
d’appétit
!)
Eend 39%,
28%,
aardappel,
kippenvet,
rundvet,
5% zalmolie,
appel,
borage
DE: Schwangere
und lam
stillende
Hündinnen;
Ausgehend
ab der
6. Woche
energiereiche
Nahrung
geben; GREENHEART
SPORTLINE
CLASSIC, GREENHEART
SPORTLINE
GRAINFREE,
GREENHEART
olie, zonnebloemolie,
lijnzaadolie,
gehydroliseerde
kippenlever,
2000SPORTLINE
mg/kg LARGE BREED/
SUMMER
STYLE, GREENHEART SMALL BREEDS ACTIVE & GREENHEART SPORTLINE EXTREME’ (für
l-carnitine.
Hündinnen mit weniger Appetit!)
ES: Perras gestantes y lactantes: A partir de la semana 6 de gestación, administrar ailmentación con mayor aporte
Speciaal
voor: extremeSPORTLINE
sport, teven
die moeten
werpen & honden
energético;
GREENHEART
CLASSIC,
GREENHEART
SPORTLINE GRAINFREE, GREENHEART
die
erg
slecht
eten
bijvoorbeeld
na
ziekte
en/of
operatie.
SPORTLINE LARGE BREED/SUMMER STYLE, GREENHEART SMALL BREEDS ACTIVE & GREENHEART
SPORTLINE EXTREME’
PL: W ciąży i karmiące suki; Od 6 tygodnia dostarczaj żywność energetyczną ; GREENHEART SPORTLINE CLASSIC,
GREENHEART SPORTLINE GRAINFREE, GREENHEART SPORTLINE LARGE BREED/SUMMER STYLE,
GREENHEART SMALL BREEDS ACTIVE & GREENHEART SPORTLINE EXTREME’ (dla kobiety z mniejszym
apetytem !).
NL: Drachtige en zogende teven; Vanaf de 6de week energievoeding verstrekken; GREENHEART SPORTLINE CLASSIC,
GREENHEART
SPORTLINE
GRAINFREE,
GREENHEART
SPORTLINE LARGE BREED/SUMMER STYLE,
Zonder toevoeging
van; chemische
kleur- , geur
en smaakstoffen
GREENHEART
SMALL
BREEDS ACTIVE
& GREENHEART
SPORTLINE EXTREME’ (for females with less apetite!)
met natuurlijke
anti-oxidanten
zoals Vitamine
E en rozemarijnextract.
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HYPOALLERGEEN, VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN /GRANENVRIJ,

GB: GREENHEART FOOD FOR YOUR THOUGHT
OVERGEWICHT
& MULTI-EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET
FR: VOTRE
RÉFLEXION
DE: NAHRUNG FÜR DEINE GEDANKEN
Hypoallergeen,
allergenen zijn deeltjes die ziek maken. Diverse dierlijke eiwitten zoals
ES:
REFLEXIONES
lam
en
eend
zijn
bijzonder TWOICH
geschikt als
hypoallergene eiwitbron mits dit dan ook de enige
PL: ODŻYWIANIE WEDŁUG
MYŚLI
dierlijke
eitwitbron
eliminatiedieet.
NL:
VOEDING
VOORis.
JEHet
GEDACHTE

GB. THE WRIGHT CHOICE! FR. LE BON CHOIX !
HYPOALLERGEEN
DE. DIE RICHTIGE WAHL!
ES. ¡LA ELECCIÓN CORRECTA
PL.
PRAWIDŁOWY
WYBÓR
KEUZE
Greenheart Anti Allergy (Lam) NL. (zie
blz. 4)DE JUISTE
Gluten vrij

GB: MOTHERLESS
PUPS;
GREENHEARTen
SPECIAL
Bevat 14% vet.
Hypoallergeen
vrij vanMILK!
schadelijke gluten, de dierlijke eiwitten
FR: LAIT
CHIOTS NON
GREENHEART
MILK!
zijnSPECIAL
alleen afkomstig
vanSEVRES;
lam. Ook
geschikt voorSPECIAL
gevoelige
honden.
DE: MUTTERLOSEN WELPEN; GREENHEART SPECIAL MILK!
ES: CACHORROS HUÉRFANOS DE MADRE; GREENHEART SPECIAL MILK!
Greenheart
Optimal
Condition
Light SPECIAL
(Eend)
Gluten vrij
PL: ODŻYWIANIE
SZCZENIĄT
BEZ MATKI
; GREENHEART
MILK!
Slechts
8,5
vet
ideaal
voor
gevoelige
honden
met
overgewicht
is
hypoallergeen
NL: MOEDERLOZE PUPS; GREENHEART SPECIAL MILK!

en vrij van schadelijke gluten. De dierlijke eiwitten zijn van eend. Ingrediënten:

GB: PUPS
+ 254.7%,
WEEKSrijst,
OLD;bieten,
GREENHEART
PUPPY
ALL BREEDS,
GREENHEART
PUPPY
MEDIUM/LARGE BREED
Eend
lijnzaad,
gist, kippenvet,
zalmolie,
lecithine,
borageolie,
+ 2 SEMAINES;
FR: CHIOTS
GREENHEART
PUPPY ALL BREEDS, GREENHEART PUPPY MEDIUM/LARGE BREED
maïsolie,
gehydroliseerde
kippenlever.
DE: WELPEN + 2 WOCHEN ALT ; GREENHEART PUPPY ALL BREEDS, GREENHEART PUPPY MEDIUM/LARGE
BREED
Greenheart
Sportline
Extreme
(zie blz. 5) PUPPY MEDIUM/
ES: CACHORROS
+ 2 SEMANAS
DE EDAD;
GREENHEART PUPPY ALL BREEDS, GREENHEART
BevatBREED
31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer extreme
LARGE
PL: SZCZENIAKI
+ 2 TYGODNIE;
PUPPY Dit
ALLisBREEDS,
GREENHEART
PUPPY
omstandigheden
langdurigGREENHEART
moeten presteren.
een bijzonder
recept en
niet MEDIUM/LARGE
BREED
altijd voor elke hond geschikt. Informeer bij Greenheart.
NL: PUPS + 2 WEKEN OUD; GREENHEART PUPPY ALL BREEDS, GREENHEART PUPPY MEDIUM/LARGE BREED
GB: TO PREVENT TARTAR IN DOGS; GREENHEART NORWEGIAN STOCKFISH has a positive impact against tartar.
FR: POUR ÉVITER LE TARTRE CHEZ LE CHIEN; GREENHEART STOCKFISH norvégien a un effet positif contre le
tartre.
DE: GEGEN ZAHNSTEIN BEI HUNDEN; GREENHEART norwegischer Stockfisch hat eine positive Wirkung gegen
Zahnstein.
Greenheart Small Breeds
Gluten vrij
ES: PARA PREVENIR EL SARRO EN LOS PERROS; BACALAO noruego GREENHEART tiene un impacto positivo contra
Bevat 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten! Kleine rassen verbranden meer in
el sarro.
verhouding
hun grotere
soortgenoten!
Deze
voedingSTOCKFISH
bevat voldoende
vet en is
PL: ABY
ZAPOBIECtot
KAMIENIU
NAZĘBNEMU
U PSÓW;
NORWESKI
GREENHEART
ma pozytywny wpływ
tevens kamieniu
aangevuld
met veel vis, wat de acceptatie ten goede komt.
przeciwko
nazębnemu.
NL: TER VOORKOMING VAN TANDSTEEN BIJ HONDEN; GREENHEART NOORSE STOKVIS heeft een positieve
invloed tegen tandsteen.

VRIJ VAN SCHADELIJKE GLUTEN

(ZIE BLZ. 3)

Large
Breed/
Sportline
Summerstyle
Gluten
vrij SALES POINT OR
INFO ABOUT THE
RIGHT
CHOICE
AT A GREENHEART
PRODUCT? CONTACT
YOUR
GB: MOREGreenheart
Bevat
18% Vet. Vrij van schadelijke gluten. 0,8% fosfor. Rijk aan viseiwit. Geschikt
EMAIL
US!
FR: PLUS
SUR LE
CHOIXvoor
À UNmiddel/grote
PRODUIT GREENHEART
? CONTACTER
VOTRE
POINT DE VENTE OU
voorD’INFOS
alle rassen
en BON
bijzonder
rassen vanaf
+ 4 maanden.
Tevens
ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL !
voor gevoelige actieve honden.
DE: MEHR INFOS ÜBER DIE RICHTIGE GREENHEART WAHL ? WENDEN SIE SICH AN IHREN VERKÄUFER ODER
MAILEN SIE UNS!
ES: ¿MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MEJOR OPCIÓN EN UN PRODUCTO GREENHEART? ¡PÓNGASE EN
CONTACTO
CON SU Optimal
PUNTO DECondition
VENTA O ENVÍENOS
Greenheart
Light UN CORREO ELECTRÓNICO!
Gluten vrij
PL: WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WŁAŚCIWEGO WYBORU PRODUKTU GREENHEART? SKONTAKTUJ SIĘ Z
Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is hypoallergeen
PUNKTEM SPRZEDAŻY LUB NAPISZ DO NAS!
en vrij
vanOVER
schadelijke
gluten.
Eiwitten
van eend.
NL: MEER
INFO
DE JUISTE
KEUZE
BIJ zijn
EENafkomstig
GREENHEART
PRODUCT? NEEM CONTACT OP MET UW
VERKOOPPUNT EN/OF MAIL ONS!
Greenheart Anti Allergy

Gluten vrij

Bevat 14% vet. Hypoallergeen. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden
die lijden aan een gluten en/of seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis.

42

6

Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

GRANENVRIJE
VOEDING
“A NEW VISION
ON ANIMAL
NUTRITION”

GB: LUXURY DRYBEDS, PILLOWS & BASKETS
GREENHEART-PREMIUMS
GreenheartPANIERS
Sportline
FreeDE LUXE
FR: COUSSINS,
ETGrain
DRYBEDS
“CLOSE TO NATURE”
22% DRYBEDS,
vet. Granenvrije
voeding
voor honden die problemen ondervinden
DE:Bevat
LUXURY
PILLOWS
& BASKETS
het verteren
van granen.
Tevens
geschikt
voor gevoelige actieve honden.
PREMIUM
ES:bijCESTAS,
COJINES
Y DRYBEDS
DE
LUJOQUALITY
eiwit extract
43%, kip
36%, aardappel, kippenvet,
LUKSUSOWEDierlijk
LEGOWISKA
PL:Ingrediënten:
ORAZ KOSZE
I PODUSZKI.
zalmolie,HONDENKUSSEN
ei, gist, gehydroliseerde
kippenlever.
NL:bieten,
LUXE appel,
VETBEDDEN,
& KATTENMANDEN

MULTI EFFECTIVE FISH OIL RICH DIET
Greenheart Multi-effective fish oil rich diet

Veterinair dieet. Bevat 31% eiwit hypoallergeen (eend & lam) Ruwvet 31 %
waarvan 5 % zalmolie, en een combi van zonnebloem, lijnzaad en borage
olie. Speciaal ontwikkeld als hypoallergeen, granen en vrij van schadelijke
gluten gezondheidsdieet. Het Multi effect van een dieet rijk aan omega 3
en 6 vetzuren in de juiste verhouding 1:5 is wetenschappelijk bewezen.
(bron dier en arts 2006 blz. 172 - 177) door A. Beynen en J. Lupgens.
Kan een positieve bijdrage leveren bij de behandeling van o.a. hartfalen,
A QUALITY
BRAND
huidaandoeningen en voedselovergevoeligheid voor
meer info neem
contact met ons op. Ingrediënten; Eend 39 %, Lam 28 %, aardappel,
kippen en rundervet, zalmolie, appel, borage, zonnebloem en lijnzaadolie,
gehydroliseerde kippenlever, l-carnitine 2000/mg/kg.

GREENHEART “CLOSE TO NATURE DINER”
Momenteel testen wij een nieuwe en complete maaltijd bedoeld als
onderhoudsvoeding voor de hond uit! Dit is een samenwerkingsverband
tussen Anton Beynen (hoogleraar voeding) en Greenheart-Premiums
uitgevoerd door Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden.
De ingrediënten zijn biologisch van herkomst zoals 100 % gedroogde stokvis
klein gezaagd gecombineerd met biologische havervlokken en zalmolie!
Hier giet men dan wat gekookt water over zodat de vis, haver en olie goed
worden gemengd, met name de havervlokken zullen mooi ontsluiten. Wat
koud water erover en dan opdienen!

OVERGEWICHT
Greenheart Optimal Condition Light

(zie blz. 6)

Gluten vrij

Slechts 8,5% vet. Ideaal voor gevoelige honden met overgewicht is
hypoallergeen en vrij van
schadelijke
gluten.
De dierlijke eiwitten
Kijk
voor meer
informatie
op zijn van
eend.

WWW.GREENHEART-PREMIUMS.COM
of
vraag
eenUse
medewerker
bij uw
Greenheart
Normal
Light
(zievaste
blz. 3) verkooppunt

Bevat 7,5% Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding en/of
voor honden met overgewicht en zij die snel aankomen.

Greenheart Normal Use Meal

(zie blz. 3)

Bevat 8% vet; Meal is een diner geschikt als afwisseling!
Heet water over deze maaltijd en afgekoeld opdienen!

WWW.LOVELYNIGHTS.EU
Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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“DE JUISTE KEUZE BIJ ELKE ACTIVITEIT EN LEVENSFASE”
Inleiding; Sinds 1997 ontwikkeld en produceert Greenheart-Premiums onder eigen receptuur
dus geen private label, voedingen, snacks en treats voor honden en katten voor de Europese
markt. Nieuw in deze brochure zijn de diverse verbeterde recepten voor de kat, alles hierover
op bladzijde 11 en een “Close to nature Diner” bladzijde 7.
Deze Greenheart productenwijzer helpt u op weg bij de juiste productkeuze. De ingrediënten
zijn weergeven via de rehydratiefactor (berekening alle ingrediënten inclusief vocht) Alle
verpakkingen worden aangepast! Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bellen en/of mailen.
16 recepten; alle zijn uniek en afgestemd op de verschillende gezondheid- en levensfases en
activiteiten niveaus van uw huisdier en/of sporthond. Voedingen met een hoger vet % zijn
bedoeld voor actievere honden. Recepten met een geringer vet % zijn speciaal bedoeld als
standaard voedingen te weten; onderhoud, en/of medium activiteiten en ook voor honden die
lijden aan overgewicht.
De productnamen; Zeggen altijd iets over de energiewaarde van het product. Sommige
producten worden onder meerdere categorieën genoemd omdat deze bijvoorbeeld geschikt
zijn als onderhoudsvoeding maar tevens glutenvrij of hypoallergeen kunnen zijn. “Sensitive”
deze productenlijn bevat veel lam en rijst bedoeld voor de gevoelige hond.

GREENHEART & MILIEU
Ook Greenheart probeert middels onze verpakkingen, drukwerk, recyclen etc. een bijdrage te
leveren aan de groeiende hoeveelheid afval in de wereld. Qua biologische dierlijke ingrediënten
werken wij met biologisch kip in onze snacks en zal het nieuwe “Close to nature diner” bestaan
uit biologische ingrediënten!
Succes bij het lezen van deze inmiddels 8ste uitgave Greenheart productenwijzer.

Frans WeisscherGREENHEART PUPPY ALL BREEDS &

GREENHEART PUPPY MEDIUM/LARGE BREEDS

DE EERSTE LEVENSFASE
GREENHEART SPECIAL MILK gering lactose gehalte.
Speciaal voor alle zoogdieren, Een melkpoeder met een hoge energiedichtheid en
een gering melksuikergehalte (lactose). Wat diarree en daardoor uitdroging helpt
te voorkomen. Benaderd de moedermelk zeer dicht. Hierdoor hoeft u de pups
beduidend minder per dag te voeren slechts 3-4 keer.

THE FIRST STEPS
GREENHEART PUPPY ALL BREEDS
Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 4 - 6 maanden rasafhankelijk! Zeer
goede acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden
adviseert Greenheart Large breed/ Summer Style. Ingrediënten: Kip 34%, lam
21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

JONGE HONDEN MIDDEL / GROTE RASSEN
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GREENHEART LARGE BREED/ SUMMER STYLE
GLUTEN VRIJ
Geringer Fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
GREENHEART
KITTEN
kippenvet, ei, appel, erwten,
bieten, johannesbrood,
zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

STANDAARD ONDERHOUDSPRODUCTEN
Eigenlijk is elk product ongeacht de energetische waarde een onderhoudsproduct.
Onderhoudsvoeding is het dagelijks menu voor uw huisdier! Voor meer actievere en zeer
intensieve arbeid zijn er “ onderhoudsproducten op maat! De meest gebruikte en dus
standaard onderhoudsproducten treft u aan op deze bladzijde.

Greenheart Normal Use
Light
GREENHEART

NORMAL USE LIGHT

Bevat 7,5 % Vet; Zeer geschikt als onderhoudsvoeding. En/of voor honden met
GREENHEART NORMAL USE MEAL
overgewicht en zij die snel aankomen. Ingrediënten: Vleesmeel 34%, tarwe, maïs,
OPTIMAL
LIGHT
dierlijk eiwitextract, GREENHEART
rijst, bieten, appel, kippenvet,
zalmolie, CONDITION
gehydroliseerde
kippenlever.
GREENHEART SENIOR SENSITIVE

Greenheart Normal Use Meal
Bevat 8 % vet is een diner geschikt als afwisseling! Heet water over deze maaltijd
en afgekoeld opdienen! Ingrediënten: Maïs, vleesmeel 22%, dierlijk eiwitextract
12%, erwt, tarwe, kippenvet, appel, bieten, zalmolie, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Medium Energy
Bevat 12 % vet; Zeer geschikt voor honden met een medium activiteiten niveau!
Ingrediënten: Vleesmeel 27%, maïs, tarwe, kip, dierlijk eiwit extract, rijst,
gerst, kippenvet, zalmolie, bieten, aardappel, appel, lecithine, gehydroliseerde
kippenlever.

Deze onderhoudsvoedingen Medium Sensitive, Anti Allergy zijn omschreven op bladzijde 4.

GREENHEART MEDIUM ENERGY
GREENHEART MEDIUM SENSITIVE
GREENHEART
ANTIVOOR
ALLERGY
SPECIAAL
DE KLEINE RASSEN!
GREENHEART POWER OF NATURE
Greenheart Small Breeds

Gluten vrij

Bevat 18 % vet en is vrij van schadelijke gluten. Kleine rassen verbranden meer
in verhouding tot hun grotere soortgenoten! Deze voeding bevat voldoende
vet en is tevens aangevuld met veel vis wat de acceptatie ten goede komt.
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE MIDDEL/GROTE RASSEN!
Greenheart Large Breed / Summer Style

Gluten vrij

Geringer fosfor 0,8% en 18 % vet. Vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor de
middel/grote rassen vanaf 4 maanden. Aangepast mineralen gehalte draagt bij
aan een evenwichtige groeifase. Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel,
kippenvet, ei, appel, erwten, bieten, johannesbrood, zalmolie, gist, lecithine,
gehydroliseerde kippenlever.

SPECIAAL VOOR DE OUDERE HOND!
Greenheart Senior Sensitive
Aangepast menu met een geringer fosforgehalte voor de oudere
en of rustige hondGREENHEART
bevat lam en rijst. Zie verder
op bladzijde 4
SPORTLINE

CLASSIC
GREENHEART SPORTLINE SUMMERSTYLE/LARGE BREED
GREENHEART SPORTLINE GRAINFREE
GREENHEART SPORTLINE EXTREME
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GREENHEART SENSITIVE RECEPTEN
RIJK AAN LAMSVLEES & RIJST

Greenheart Sensitive recepten bevatten een hoog aandeel lamsvlees, de hypoallergene
en glutenvrije variant bevat alleen lamsvlees als dierlijke eiwitbron. (Anti Allergy)
Deze 5 varianten zijn speciaal ontwikkeld voor de wat gevoelige rassen. De Medium
Sensitive, Energy Sensitive, Puppy All Breeds en de Senior Sensitive zijn niet hypoallergeen.
Voor die rassen die problemen ondervinden bij het verteren van dierlijk eiwit afkomstig
van kip is de Anti Allergy een uitkomst deze is geheel op basis van lam.

Greenheart Puppy All Breeds

Rich in Lamb

(zie blz. 2)

Voor pups alle rassen vanaf + 2 weken tot + 6 maanden rasafhankelijk! Zeer goede
acceptatie rijk aan lamsvlees. Middel/grote rassen vanaf + 4 maanden adviseert
Greenheart de Large Breed / Summer Style.

Greenheart Medium Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 11 % vet. Speciaal voor gevoelige rassen met een normaal activiteiten niveau.
Ingrediënten: Lam 30.8%, kip 24.3%, rijst, tarwe, maïs, zalmolie, kippenvet, bieten,
gist, aardappel, appel, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Energy Sensitive

Rich in Lamb

GREENHEART SMALL BREEDS LOW ACTIVITY

Bevat 8% vet. Speciaal voor gevoelige actievere rassen. Ingrediënten: Kip 34%,

lam 21.8%, maïs, rijst, aardappel, kippenvet, rundvet, appel, bieten, zalmolie, gist,
lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Senior Sensitive

Rich in Lamb

Bevat 12 % vet. Speciaal voor de rustige en wat oudere hond. Aangepast mineralen
gehalte. Ingrediënten: Lam 24.8%, kip 19.8%, rijst, maïs, aardappel, appel,
kippenvet, bieten, zalmolie, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever.

Greenheart Anti Allergy

100 % Lamb

Bevat 14 % vet. Hypoallergeen & vrij van schadelijke gluten. Speciaal voor honden
die lijden aan een seizoensonafhankelijke eiwitverteringsstoornis. Ingrediënten:
Lam 43%, aardappel, rijst, erwten, bieten, kippenvet, johannesbrood, gist, appel,
rundvet, zalmolie, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

GREENHEART SMALL BREEDS ACTIVE
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Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.

VOEDING VOOR ACTIEVERE HONDEN!
Greenheart-Premiums is gespecialiseerd in recepten met een hoge energiewaarde.
Actievere honden met name sporthonden hebben behoefte vooral bij duursport aan
meer vetten! (Hazewindhonden verbranden op de renbaan slechts glucose!). De volgende
recepten bevatten meer vetten tot wel 31%! Kies de juiste voeding bij elke activiteit!
1 kcal ook wel 4184 joules is de hoeveelheid die nodig is 1 kg zuiver water 1 graad
Celsius te verwarmen. 1 Gram vet levert 9 kcal dubbel zoveel als eiwit en/of koolhydraten.
Vetten zijn dus de directe energieleverancier echter kip, rund etc., bevatten nauwelijks
essentiële (omega 3/6) vetzuren. Onze recepten bevatten voldoende zalmolie, deze is
rijk aan omega 3 vetzuren en hebben een positieve werking op de vacht.

Greenheart Large Breed/Summer Style

Gluten vrij

(zie blz. 3)

Dit recept is breder inzetbaar. Standaard energierijke voeding voor gevoelige
honden en speciaal voor middel/grotere rassen. Geringer fosfor 0,8% en 18 %
GREENHEART
CATFOOD
vet. Aangepast mineralen gehalte draagt bij aan
een evenwichtige groeifase.
Ingrediënten: Kip 41%, vis 19%, rijst, aardappel, kippenvet, ei, appel, erwten,
GREENHEART
CATFOOD
bieten, johannesbrood,
zalmolie,CHICKEN
gist, lecithine, gehydroliseerde kippenlever.

LAMB

Greenheart Sportline Classic 30/20
Sportline Classic bevat 20% vet. Since 1997 een succes recept voor vele
sporthonden. Energievoeding voor actieve hondenrassen de basis is kip.
Ingrediënten; Kip 35 %, dierlijk eiwitextract 19 %, maïs, gerst, kip en rundervet,
rijst, vleesmeel, bieten, aardappel, lijnzaad, gehydroliseerde kippenlever, gist,
appel, zalmolie, lecithine, vitamine E en C.

Greenheart Sportline Grain Free
Bevat 22 % vet is 100 % granenvrij! Speciaal voor actieve honden die overgevoelige
zijn voor granen. Ingrediënten: Dierlijk eiwit extract 43%, kip 36%, aardappel,
kippenvet, bieten, appel, zalmolie, ei, gist, gehydroliseerde kippenlever.

GREENHEART CATFOOD FISH

Greenheart Energy Sensitive

(zie blz. 4)

Bevat 18% vet en is rijk aan lamsvlees. Geschikt voor gevoelige actieve honden.

Greenheart Sportline Extreme
Bevat 31 % Vet; Bijzonder geschikt voor zeer actieve honden die onder zeer
extreme omstandigheden langdurig moeten presteren. Dit is een bijzonder recept
en niet altijd voor elke hond geschikt. Informeer bij Greenheart. Ingrediënten;
Eend 39%, lam 28%, aardappel, kippenvet, rundvet, 5% zalmolie, appel, borage
olie, zonnebloemolie, lijnzaadolie, gehydroliseerde kippenlever, 2000 mg/kg
l-carnitine.
Speciaal voor: extreme sport, teven die moeten werpen & honden
die erg slecht eten bijvoorbeeld na ziekte en/of operatie.

GREENHEART CATFOOD 3 MIX
Zonder toevoeging van; chemische kleur- , geur en smaakstoffen
met natuurlijke anti-oxidanten zoals Vitamine E en rozemarijnextract.
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“A NEW VISION ON ANIMAL NUTRITION”
“CLOSE TO NATURE”
SINCE 1997

NETHERLANDS

SPAIN WWW.GREENHEART-ES.COM | AUSTRIA WWW.GREENHEART.AT
GERMANY WWW.GREENHEART-PREMIUMS.DE | RUSSIA WWW.GREENHEART-PREMIUMS.RU
FRANCE WWW.FRIENDSFORPET.COM | POLAND GREENHEART-PREMIUMS.PL
GREENHEART MAIN COMPANY WWW.GREENHEART-PREMIUMS.COM INFO@GREENHEART.NL
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