
KLUIVEN 
Wolven en hondachtigen kauwen in de natuur al eeuwenlang graag op het bot, huid en 

pezen van hun prooi. Dit zorgt voor gezond tandvlees en voor schone tanden en kiezen. 
De prooi met bot, huid en pezen wordt bij onze huidige "huis" hond effectief vervangen 
door kauwkluiven, gemaakt van de gedroogde en verteerbare "ongelooide huid" 
(rawhide) van runderen. 

 

KNOPEN 
- BLUE LABEL - 

Lang(er), lekker en nuttig kauwplezier. 

De BIOFOOD Knoop kluiven (Blue label/Dental) zijn natuurlijke 
hoogwaardige ambachtelijk gemaakte "exclusieve" kauwkluiven. De knoop 
kluiven bevatten geen chemische anti-oxidanten ter "verbetering" van de 
uitstraling of de smaak. Het gebruik van de gedroogde ongelooide binnenste 

huidlaag (=rawhide) van runderen als basismateriaal geeft de hond lang(er), 
lekker en nuttig kauwplezier. Gebitsondersteunend. 

Varianten small, medium, extra large. 

Voor alle hondenrassen. 

Kenmerken: 
- top kwaliteit kauwkluiven uit Midden-Amerika. 

- dikke(re) rawhide huid en betere acceptatie. 
- hypoallergeen (alleen rund) en lang(er) kauwplezier. 
- de smaakvolle en gezonde natuurlijke tandenborstel. 
- voor iedere hond, van pup tot senior. 

Ingrediënten: ongelooide (binnenste) huidlaag van runderen (=rawhide) 

Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 85-90%, ruw vet 1-2%, ruwe vezels 0,5%, vocht 10-12%. 

ROL 
- BLUE LABEL - 

Lang(er), lekker en nuttig kauwplezier. 

De BIOFOOD Rol kluiven (Blue label/Dental) zijn natuurlijke hoogwaardige 
ambachtelijk gemaakte "exclusieve" kauwkluiven. De rol kluiven bevatten 
geen chemische anti-oxidanten ter "verbetering" van de uitstraling of de 

smaak. De kauwkluiven zijn smaakvol en gezond. Het gebruik van de 
gedroogde ongelooide binnenste huidlaag (=rawhide) van runderen als 
basismateriaal geeft de hond lang(er), lekker en nuttig kauwplezier. 
Gebitsondersteunend. 

Varianten: rol snack (small), medium, large, extra large 

Voor alle hondenrassen. 

Kenmerken: 
- top kwaliteit kauwkluiven uit Midden-Amerika. 
- dikke(re) rawhide huid en betere acceptatie. 

- hypoallergeen (alleen rund) en lang(er) kauwplezier. 
- de smaakvolle en gezonde natuurlijke tandenborstel. 
- voor iedere hond, van pup tot senior. 

Ingrediënten: ongelooide (binnenste) huidlaag van runderen (=rawhide) 

Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 85-90%, ruw vet 1-2%, ruwe vezels 0,5%, vocht 10-12%. 
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ROL SNACK 
- NIEUW: BLUE LABEL - 

Lang(er), lekker en nuttig kauwplezier. 

De BIOFOOD Rol Snack (Blue label/Dental) is een 
natuurlijke hoogwaardige ambachtelijk gemaakte "exclusieve" kauwkluif. 
 
De Rol Snack is een ideale gezonde kleine kluif voor kleine honden of als tussendoor/belonings 
snack voor grotere honden. Verpakt per 3 stuks (dikte +/- 2cm, lengte +/- 18 cm). 

De ideale smaakvolle natuurlijke "tandenborstel" voor hond. 

Voor alle hondenrassen. 

Kenmerken: 
- top kwaliteit kauwkluiven uit Midden-Amerika. 

- dikke(re) rawhide huid en betere acceptatie. 
- hypoallergeen (alleen rund) en lang(er) kauwplezier. 
- de smaakvolle en gezonde natuurlijke tandenborstel. 
- voor iedere hond, van pup tot senior. 

Ingrediënten: ongelooide (binnenste) huidlaag van runderen (=rawhide) 

Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 85-90%, ruw vet 1-2%, ruwe vezels 0,5%, vocht 10-12%. 

 
Verkrijgbaar per 3 stuks 

Aanvullend diervoeder voor de hond. 
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KAANTJES 
- BLUE LABEL - 

Langer, lekker en nuttig kauwplezier. 

De BIOFOOD Kaantjes (Blue Label) zijn natuurlijke 
hoogwaardige ambachtelijk gemaakte "exclusieve" kauwkaantjes. De kaantjes bevatten geen 
chemische anti-oxidanten ter "verbetering" van de uitstraling of de smaak. Het gebruik van 

gedroogd onderhuidsbindweefsel (kaantjes) en de ongelooide binnenste huidlaag van runderen als 
basismateriaal, geeft de hond lang, 
lekker en nuttig auwplezier. Gebitsondersteunend. 

Voor alle hondenrassen. 

Kenmerken: 
- top kwaliteit kauwkluiven uit Midden-Amerika. 
- zeer goede acceptatie. 
- hypoallergeen (alleen rund) en lang(er) kauwplezier. 
- de smaakvolle en gezonde natuurlijke tandenborstel. 
- voor iedere hond, van pup tot senior. 

Ingrediënten: onderhuidsbindweefsel, ongelooide (binnenste) huidlaag van runderen (=rawhide) 

Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 85-90%, ruw vet 1-2%, ruwe vezels 0,5%, vocht 10-12%. 
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