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Sweet Potato Granules / Zoete aardappel training korrels

Sweet Potato Biscuit / Zoet Aardappel koekjes

Onze hond zal je bevelen met veel enthousiasme gehoorzamen wanneer de beloning een hartige traktatie is zoals deze
Vegepet Multi-Vitamine korrels. Deze korrels zijn perfect
voor het trainen van honden. Naast hun goede smaak zorgen deze zoete aardappel trainingskorrels voor de nodige
aanvullende voedingsstoffen. Zoete aardappelen bevatten
veel vitaminen en mineralen, zijn ook rijk aan kalium en
veel antioxidanten.De Vegepet Zoete Aardappel Trainingkorrels bevatten geen vlees en geen kunstmatige kleurstoffen,
dus ook perfect voor veganistische en vegetarische diëten.

‘S Werelds grootste fokkers zorgen er altijd voor dat de
voeding van hun honden een vleugje glycerine en natuurlijke
plantaardige oliën bevatten. Deze essentiële ingrediënten
zorgen voor een gezonde vacht en huid, net als bij mensen.
Dus, als u ontdekt dat de vacht van uw huisdier een beetje droog is, verwen hem met een Vegepet Zoet Aardappel
koekje. Zoete aardappelen zijn een geweldige bron van
voedingsvezels, rijk aan kalium en veel antioxidanten. Deze
lekkernijen worden met liefde gemaakt en bevatten geen
vlees of kunstmatige kleurstoffen. Ze zijn perfect voor veganistische en vegetarische diëten.

Sweet Potato Fillet with Cod / Zoete Aardappel Fillet met
kabeljauw

Sweet Potato Soft Chews / Zacht kauwsnoepje van zoete
aardappel

Een ideale traktatie voor je huisdier na de thuiskomst van
een mooie wandeling samen.
De spieren van je hond zijn na het sporten als sponzen en
de Vegepet Zoete Aardappel Filet met kabeljauw zal de hond
spoedig laten herstellen van zijn inspanning. Bovendien is
deze snack ook gemakkelijk verteerbaar.
Gecombineerd met zoete aardappelen is de Vegepet-aardappelfilet met kabeljauw volledig natuurlijk en een
uitstekende bron van bètacaroteen en vitamine A, vitamine C
en vitamine E.

Houd je huisdier gelukkig met dit Vegepet zacht kauwsnoepje, gemaakt van zoete aardappel, vitamine E en liefde.
Ze zijn uitstekend geschikt voor de tanden en het tandvlees
van uw huisdier en zijn gemakkelijk voor het spijsverteringsstelsel. Zoete aardappelen zijn een geweldige bron
van voedingsvezels. Ze zijn rijk aan kalium en bevatten
veel antioxidanten. Ze zijn ook een uitstekende bron van
bètacaroteen, vitamine A, vitamine C en vitamine E. Het
zijn natuurlijke lekkernijen die geen vlees of kunstmatige
kleurstoffen bevatten - wat perfect is voor veganistische –
vegetarische & glutenvrije diëten.

www.ridgeandback.com

Snacks : Vegepet

3

Natural Sweet Potato Chip / Natuurlijke Chips van zoete
aardappel
De volgende keer dat jij en je huisdier enkel «groenten»
op de menu hebben en samen TV kijken, ga dan voor de
perfecte groente: nl: zoete aardappelen. Geclassificeerd als
een knol, zijn zoete aardappelen een fantastische bron van
voedingsvezels. Ze bevatten veel antioxidanten, zijn rijk aan
kalium en een uitstekende bron van vitamine A, vitamine C
en vitamine E en bovendien glutenvrij. Wilt u meer? Ze zijn
ook een geweldige bron van bètacaroteen. Afgezien van al
die goedheid, maken we ze leuk - in chips. Dus ga je gang,
probeer ze uit. Met liefde gemaakt.

Peanut Biscuit / Pindakaas koekje
Vegepet Pindakaas koekjes zijn natuurlijke hondensnoepjes gemaakt van schone, eenvoudige en natuurlijke ingrediënten. Vegepet Pindakaas koekjes zijn ook vrij van suiker,
zout en soja. Dit maakt ze geweldig voor alle honden. De
pinda is een uitstekende bron van gezonde vetten, eiwitten,
vitamine B en E en niacine (vitamine 3B), belangrijk voor de
energieproductie. Deze lekkernijen zijn met liefde gemaakt
en bevatten geen vlees of kunstmatige kleurstoffen. Ook
geschikt voor veganistisch en vegetarische diëten.
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Fish Biscuits / Vis koekjes met Kelp
Wist u dat jodiumtekorten kunnen leiden tot onevenwichtig
in het gewicht, de energie en de stemming van uw huisdier?
Het krijgen van voldoende jodium is niet altijd gemakkelijk voor honden , daarom kunnen sommige honden - zoals
Engelse herdershonden, Ierse setters, poedels en Cocker-Spaniëls hypothyreoïdie ontwikkelen; een tekort aan
Jodium. Vegepet vis koekjes (met kelp) zijn het perfecte
tegengif. Gemaakt met Kelp (zeewier) en kabeljauw. Kelp
behoort tot de categorie zee-groenten en is dé leverancier van vele mineralen en vitaminen. Kelp ondersteunt de
werking van de schildklier op een natuurlijke manier. Deze
smakelijke lekkernijen zijn ook een geweldige bron van andere mineralen zoals magnesium, ijzer en calcium. Probeer
onze viskoekjes en zie hoe uw hond een gezonde, glanzende
vacht ontwikkelt. Viskoekjes bevatten geen vlees of kunstmatige kleurstoffen. Met liefde gemaakt.
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Sweet Potato Chewy Bone / Zoete Aardappel kauwkluif

Green Tea Dental Twist / Groene Thee kauwstaafjes

De Vegepet Zoete Aardappel kauwkluif combineert een
geweldige smaak met mond-en tand hygiëne. Een unieke,
geknoopte vorm helpt om tandsteen en tandplak te verwijderen en ondersteunt het behoud van gezond tandvlees.
De Vegepet kluif bevat zoete aardappel, een geweldige bron
van voedingsvezels, kalium en antioxidanten. Deze lekkernijen bevatten geen vlees of kunstmatige kleurstoffen. Ook
geschikt voor veganistisch en veganistische diëten.

We houden van onze honden, maar soms ruiken ze slecht op
verschillende manieren. Vegepet Groene Thee kauwstaafjes
zijn ontwikkeld om slechte geuren aan beide uiteinden van
uw huisdier te verminderen. De kauwsnoepjes zijn gemaakt
met een kleine hoeveelheid groene thee en Chlorofyl voor
een betere adem. De spiraalvorm bevordert de natuurlijke
kauwactie die tandsteen en tandplak verwijdert en tegelijkertijd gezond tandvlees vasthoudt. Ook geschikt voor
vegetarische & veganistische honden.

Sweet Potato-Peanut Chewy Bone / Zoete aardappel-Pinda
kauwkluif.

Sweet Potato Vegetable Stick / Zoete aardappel staafjes
gevuld met spinazie

Honden zijn dol op pindakaas. Het probleem is dat pindakaas te veel vet bevat (goed vet, ja), maar te veel vet voor
elke dag. Vegepet’s zoete aardappel-pinda kauwkluif bevat
slechts 20% pindakaas-poeder - net genoeg voor een goede
smaak zonder te overdrijven met de pinda’s. Deze Vegepet
beloning combineert simpelweg de geweldige smaak die je
hond lekker vindt met een vorm en consistentie die voorzichtig tandsteen en plak verwijdert. En terwijl je huisdier
van Vegepet’s nieuwe kauwsnoepjesl zal houden, zal jij
tevreden zijn met de inname van proteïnen, vitamine B-6,
vitamine E, niacine(vitamine B3). Iedereen wint met deze
speciale traktaties – ook voor vegetarische huisdieren.

Vegepet-Zoete aardappel staafjes helpen voorkomen dat uw
hond mondziekten krijgt, zoals parodontitis, tandvleesaandoeningen. De Vegepet kauw snack is gemaakt met spinazie
waardoor de smaak onweerstaanbaar is voor uw hond. De
kauwactie verwijdert tandsteen en tandplak waardoor de
adem beter zal ruiken. 100% vegetarisch
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Sweet Potato Blueberry Sticks / Zoete Aardappel staafjes
gevuld met blauwe bessen
Flost u? Wanneer u dat doet, is het een goed moment om
ervoor te zorgen dat uw huisdier ook gewetensvol is over
de mondgezondheid! De Vegepet zoete aardappel staafjes
met blauwe bessen zijn uitstekend voor de tanden en het
tandvlees van uw hond. Ze zijn rijk aan kalium en rijk aan
antioxidanten, en een natuurlijke bron van bètacaroteen,
vitamine A, vitamine C en vitamine E.
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