
Energique Speciaal voor honden 
met huid- en/of darmklachten 
 
Complete verse vleesmaaltijd voor honden met huid- en/of 
darmklachten 
Energique Speciaal is een vleesvoeding voor 

honden met huid - en of darmproblemen. 

Gebleken is dat honden met darmproblemen 

na acht weken Energique Speciaal geen 

diarree meer hebben. 

Huidproblemen 
Huidproblemen van allerlei aard zijn ook 

goed te herstellen met Energique Speciaal. 

Een huidaandoening is het meestal het 

gevolg van een onderliggende ziekte, die de 

weerstand van de hond heeft verslechterd. 

Energique speciaal is super licht verteerbaar 

door lam, rijst en olie die veel natuurlijke vitamine E bevat. Vitamine E is een zogenaamde 

anti-oxidant die net als vitamine C de schade beperkt die veroorzaakt worden de vrije 

radicalen. 

Ideale balans 
Verder bevat Energique Speciaal de ideale balans van eiwitten, rijst en olien, die voor 85 % uit 

onverzadigde vetzuren bestaat. Als kuur adviseren wij dat de hond gedurende 12 tot 16 

weken niets anders dan Energique Speciaal te eten krijgt. Na deze 'kuur' kan de hond op 

Energique voor volwassen honden overgaan. Eventueel kan de hond ook zijn verdere leven 

Energique Speciaal blijven eten, aangezien ook dit een complete voeding is. 

Per 5 kilo lichaamsgewicht geeft u ongeveer 100 gram per dag. Dit is een gemiddelde, al 

naar gelang de behoefte van de hond. De hond moet altijd over vers water kunnen 

beschikken. 

Voor pups 
Voor pups met darm- en of huidklachten adviseren wij om meteen met Energique Speciaal te 

beginnen. Per 2,5 kilo lichaamsgewicht geeft U ongeveer 100 gram Energique Speciaal per 

dag. Dit is een gemiddelde, al naar gelang de activiteit van de pup. De pup moet altijd over 

vers water kunnen beschikken (Energique serveren op kamertemperatuur). 

 
Samenstelling: 
kip, pens, lamsvlees, rijst, olien; meervoudig onververzadigde vetzuren, vetten. 



 
Houdbaar: 
15 maanden bij -20 graden Celsius 

Voedingsadvies Energique speciaal per gewicht van de hond 

Gewicht hond Hoeveelheid voeding* 

5 kilo 100 gram 

10 kilo 200 gram 

15 kilo 300 gram 

20 kilo 400 gram 

* in schijfjes van 25 of 100 gram 

Analyse 

Voedingsstof Percentage 

ruw eiwit 11,4 % 

ruw vet 22,2 % 

ruw as 3,40 % 

ruwe celstof 0,80% 

vocht 58,0 % 

calcium 0,70 % 

fosfor 0,50 % 

 

 

Toegevoegd per kilo Hoeveelheid 

vitamine A 6500 IE 

vitamine D3 650 IE 

vitamine E 21 mg. 

koper 5 mg. 

 


