Iedere smaak, verkrijgbaar in 250 gram en 500 gram
heeﬅ zijn eigen unieke kleur, dit maakt de herkenbaarheid een stuk makkelijker.
HAAKS® BARF CATFOOD: KIP
HAAKS® BARF CATFOOD: RUND
HAAKS® BARF CATFOOD: KONIJN
HAAKS® BARF CATFOOD: EEND

Hoeveel HAAKS® BARF heeﬅ uw kat nodig?
Een kat eet meestal kleine beetjes en dan meerdere keren
per dag. Het is handig om elke keer dan ook een kleine
hoeveelheid aan te bieden en het resterende in de koelkast
te bewaren tot de volgende maaltijd.
Ga bij het voeren uit van de volgende percentages van
het lichaamsgewicht per dag:
- volwassen kat: 3-4% van het
lichaamsgewicht dat de kat mag wegen.
- katten kitten: 6-7% van het
lichaamsgewicht dat de kitten op dat
moment weegt.

Voorbeeld: uw volwassen kat weegt 5 kilo,
dan heeﬅ hij/zij nodig per dag 150-200 gram

Bent u geïnteresseerd geraakt in versvleesvoeding voor uw hond en
wilt u meer informatie over onze hoogwaardige SHAWECA DOGFOOD
producten en alle aspecten van deze voedingswijze raadpleeg dan
onze website:
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Katten zijn pure carnivoren met een heel kort maag-darmstelsel. Zij eten in tegenstelling tot honden geen maagof darminhoud van hun prooidieren en eten alleen producten
van dierlijke oorsprong. Ingrediënten van plantaardige
oorsprong belasten de organen van een kat onnodig. Haaks®
Barf Catfood bevat daarom geen granen, rijst of groente.
Ook voor uw kat is variatie belangrijk. U kunt kiezen uit vier
varianten. Iedere smaak van de Haaks® Barf Catfood is
opgebouwd uit: 70% spiervlees, 15% orgaan en 15% bot.
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www.haaksbarf.nl
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Voedingsadvies:
Tel. 078 - 6454297
GSM: 06 - 49326257
E-mail: support@haaksbarf.nl

Verkoopinformatie:
Tel.
078 - 6454297
GSM:
06 - 49333309
E-mail: sales@haaksbarf.nl

Wat is HAAKS® BARF?
Haaks® Barf is een exclusieve versvlees
voedingslijn voor honden en katten. De
Haaks® Barf producten bestaan uit gemalen
rauw vlees, orgaan en bot. Voor de hond zijn
acht soorten verkrijgbaar en voor de kat vier.
Alle producten worden geproduceerd met
eerste klas kwaliteit bestanddelen volgens
de regels van de H.A.C.C.P. en onder controle van de Voedsel en Waren Autoriteit.
De producten worden direct na de bereiding
diepgevroren.

Waarom rauw?

Honden en katten zijn van nature carnivoren. Door hun
voedingwijze daarop aan te passen leven ze prettiger en
gezonder. Hun spijsverteringssysteem is van oorsprong
gebaseerd op het verteren van dierlijke eiwitten en vetten
en niet om granen en droog, gekookt vlees te eten.
Rauw vlees, orgaan en bot in de juiste samenstelling en variatie biedt alles wat uw hond of kat
nodig heeﬅ. Er zijn dan ook geen kunstmatige
toevoegingen nodig van conserveringsmiddelen,
vitaminen, mineralen enz.
Goed rauw is: goed, gezond en smakelijk eten.
En, minstens zo belangrijk: een natuurlijke,
verantwoorde voeding helpt klachten
voorkomen!

Uitgebreide informatie over dit onderwerp
vindt u op onze website www.haaksbarf.nl.

Maar waarom is Haaks® Barf zo exclusief en uniek?
Haaks® Barf is het eerste merk en het enige merk, waarbij
alle smaken uit de lijn zuiver en alleen bestaan uit de ingrediënten van het primaire diersoort van de betreﬀende smaak:
in ‘Rund’ zitten vlees, organen en bot van de rund, en ‘Geit’
bevat vlees, organen en bot van de geit etc.
Hiermee onderscheidt Haaks® Barf zich van andere merken:
niet alleen de vleessoort wordt gevarieerd, ook de calciumbron. Bij de Haaks® Barf Dogfood producten wordt verse
gepureerde groente toegevoegd ten einde de natuurlijke voedingswijze zo optimaal mogelijk te benaderen.
De variatiemogelijkheden, die versvlees voeren biedt,
worden dus alleen met Haaks® Barf ten volle benut.
In Haaks® Barf worden geen toevoegingen gebruikt. Daarom
adviseren wij om in cycli van drie weken vier diersoorten
te voeren, zodat u zeker weet dat uw hond of kat alle voedingsstoﬀen binnenkrijgt die hij/zij nodig heeﬅ. Door de zuivere
ingrediënten is Haaks® Barf ook zeer geschikt voor honden of
katten met een allergie en kan de voedingslijn worden gebruikt
voor een eliminatiedieet. Meer hierover kunt u lezen op onze
website onder “Haaks® Barf” en “eliminiatiedieet”

HAAKS® BARF Dogfood

Variatie is belangrijk voor uw hond (advies: vier soorten in
de drie weken). Daarom kunt u kiezen uit een uitgebreid
Haaks® Barf Dogfood assortiment. Er zijn maar liefst acht
varianten en elke smaak is opgebouwd uit:
55% spiervlees, 15% orgaan, 15% bot en 15% groente.
Iedere smaak, verkrijgbaar in 500 gram en 1000 gram
heeﬅ zijn eigen unieke kleur, dit maakt de herkenbaarheid een stuk makkelijker.
HAAKS® BARF DOGFOOD: RUND
HAAKS® BARF DOGFOOD: KIP
HAAKS® BARF DOGFOOD: ZALM
HAAKS® BARF DOGFOOD: PAARD
HAAKS® BARF DOGFOOD: LAM
HAAKS® BARF DOGFOOD: GEIT
HAAKS® BARF DOGFOOD: KONIJN
HAAKS® BARF DOGFOOD: EEND

HAAKS® BARF
Producten
Uitgebreid assortiment
Haaks® Barf wordt geleverd in lekvrije
kunststofdarmen voorzien van een
productlabel, waarop o.a. vermeld soort
en houdbaarheidsdatum. Haaks® Barf is
makkelijk doseerbaar en blijﬅ vers en
goed in de vriezer bij -18 OC tot één jaar
na de productiedatum.

Hoeveel HAAKS® BARF heeﬅ uw hond nodig?
Uw hond heeﬅ het ideale gewicht als je zijn/haar ribben (net)
niet kan zien, maar wel duidelijk kan voelen. Let daar dus goed
op. Uw hond heeﬅ meestal minder voer nodig dan u denkt.
Ga bij het voeren uit van de volgende percentages van
het lichaamsgewicht per dag:
- volwassen honden 2-2,5% van het lichaamsgewicht
- pups 5 tot 7% van het lichaamsgewicht
Voorbeeld: uw hond weegt 20 kilo; dan is 400 tot 500 gram
HAAKS® BARF per dag ruim voldoende.

