
Natvoer

KITTEN LIGHTSENIORADULT ADULT

Kip & kalkoen
met zalmolie
200 - 400 g

Konijn & gevogelte
met lijnolie
200 - 400 g

Rund & gevogelte 
met lijnolie
200 - 400 g

Zalm & kip  
met saffloerolie

200 - 400 g

Tonijn & kip
met lijnolie
200 - 400 g

Tonijn & kip 
met lijnolie
200 - 400 g

Rund & kip
met tarwekiemolie

400 g

Kalkoen & kip
met walnotenolie

 200 - 400 g

Lam & kip 
met hennepolie

200 - 400 g

Kip & ree
wilde rijst en lijnolie

100 g

Kalf & gevogelte
met zalmolie

400 g

Kip & garnalen
courgette en druivenpitolie

100 g

Gevogelte
bruine rijst en visolie

100 g

Gevogelte & zalm
wortel en  

saffloerolie
85 g

Kip & kalkoen
rode paprika en
teunisbloemolie

85 g

Tonijn & kip
met lijnolie

100 g

Kip & kalkoen
met zalmolie

100 g

Gevogelte & zalm
aardappelen en saffloerolie

100 g

Gevogelte & konijn
met lijnolie

100 g

Kip & kalkoen
rode paprika  

en teunisbloemolie
85 g

Gevogelte & 
garnalen

zeewier en sesam
85 g

Forel &  
kalkoen

courgette en zalmolie
85 g

Gevogelte
wortel en  

teunisbloemolie
85 g

Gevogelte & rund
rode paprika en  
druivenpitolie

85 g

Gevogelte & zalm
wortel en saffloerolie

85 g

Gevogelte & wild
bonen en saffloerolie

85 g

Kattenbakvulling

Natvoer

Natuurlijke  
kattenbakvulling

ultra klonterend
5,4 kg

Rund & lam
met cottagecheese, 70 g

Kalkoen & kip
met lijnzaad, 70 g

Kip & tonijn
met groenlipmossel, 70 g

Rund
met pompoen & groene spelt, 70 g

Kip
met asperge & snijbiet, 70 g

Uitgave mei - 2022

Exclusief bij Maxi Zoo. www.maxizoo.be www.real-nature.com

4 × 100 g 

versch. variëteitken  

in multipack

Overzicht productgamma

ONZE KWALITEITSBELOFTE:

�  Natuurlijke voeding zonder toevoeging van kunstmatige 

bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen

� Premium kwaliteit dankzij hoogwaardige grondstoffen

�   Duidelijke vermelding van alle ingrediënten in de 

samenstelling

�  Breed assortiment voor veel keuze in smaken

N

AT U R A

L*

N
AT

UURLIJK
*

Konijn & eend
peterselie en  
walnotenolie

85 g

Het beste  
uit de natuur. 

Het volledige assortiment  
vind je op de homepage  
van Real Nature.
www.real-nature.com

ALLES MET ÉÉN KLIK
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 TEVREDENHEIDS-
GARANTIE

Tevreden of 
  geld terug**

Drie merken, één belofte.
Ontdek het nu!



KITTEN

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 
200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 

100 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

100 g

PURE CHICKEN
Kip

100 g

TRUE COUNTRY 
Kip & zalm

85 g

PURE BEEF 
Rund
85 g

WIDE 
SAVANNAH 

Lam & everzwijn 
85 g

PURE TURKEY
Kalkoen

200 - 400 g

PURE TURKEY
Kalkoen

100 g

PURE TURKEY
Kalkoen

85 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

200 - 400 g

PURE BEEF 
Rund

200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm  
200 - 400 g

BLACK EARTH
Rund met buffel

200 - 400 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 

100 g

OPEN LAND
Kip met   

geit & gans
100 g

PURE CHICKEN
Kip

200 - 400 g

WIDE SAVANNAH
lam & everzwijn

100 g

DARK FJORD
Everzwijn met eend 

& rendier
100 g

GREAT PLAINS
Kip & konijn 

100 g

DARK FJORD
Everzwijn met 
eend & rendier

200 - 400 g

RANGERS FOREST
Everzwijn met eend, 

konijn & hert  
200 - 400 g

GREAT PLAINS 
Kip & konijn  
200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm

85 g

PURE CHICKEN
Kip 
85 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

85 g

FRESH WATER
Haring met  

zalm & eend
200 - 400 g

FRESH WATER
Haring met zalm & eend

100 g

RANGERS FOREST
Everzwijn met eend, 

konijn & hert
100 g

SENIORADULT

4 × 100 g 

verschillende  

variëteiten in 

multipack

KITTEN

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg

WIDE SAVANNAH
Gevogelte & lam

300 g - 2,5 kg

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg - 7 kg

WIDE SAVANNAH
Gevogelte & lam
300 g - 2,5 kg - 7 kg

WILD COAST
Tonijn met kip, 
buffel & krill

300 g - 2,5 kg - 7 kg

BLACK EARTH
Rund & buffel

300 g - 2,5 kg - 7 kg

FRESH WATER
Vis

300 g - 2,5 kg - 7 kg

NORTHERN TURKEY
Kalkoen

300 g - 2,5 kg - 7 kg

PURE BEEF 
Rund 

300 g - 2,5 kg - 7 kg

RANGERS FOREST 
Everzwijn met eend,  

konijn & hert  
300 g - 2,5 kg

OPEN LAND 
Kip met  

geit & gans
300 g - 2,5 kg - 7 kg

DARK FJORD
Rendier met ever-
zwijn & gevogelte
300 g - 2,5 kg - 7 kg

PURE CHICKEN
Kip

300 g - 2,5 kg - 7 kg

2

ADULT

Alpine
Kalkoen &  
alpenrund

300 g - 2,5 kg

Scandinavia
Scandinavische zalm  

& rendier
300 g - 2,5 kg

Droogvoer

NatvoerDroogvoer

wilderness
SENIORADULT

PURE CHICKEN 
Kip

200 - 400 g

FISH SNACK  35 g

Snacks

ROCKY RIVER
Reepjes  

wilde zalm

GLACIER BAY
Stukjes  

wilde zalm

FRESH WATER
Staafjes  

wilde zalm

MEAT FLAKES  10 g

PURE CHICKEN
Kip

PURE TUNA
Tonijn

Country
SSeelleeccttiioonn

Graanvrije recepten

Graanvrije recepten
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Over Real Nature

HET WAARDEVOLSTE UIT DE NATUUR
Natuur is het beste recept voor de gezondheid en het welzijn  
van je kat. Wil je de voeding van je dier zo goed mogelijk op  
hun soort afstemmen? Vertrouw dan op Real Nature:  
speciaal ontwikkelde premium recepten met het waardevolste  
uit de natuur – voor elke levensfase. Ontdek nu ons assortiment 
met de merken Real Nature Original, WILDERNESS en 
Country Selection! 

HOOGWAARDIGE INGREDIËNTEN

Real Nature combineert zorgvuldig gekozen, natuurlijke 
grondstoffen met expertise op het vlak van voedingsfysiologie. 
Ons premium assortiment omvat producten met bijzonder veel 
vlees en dierlijke bestanddelen. De recepten worden aangevuld 
met hoogwaardige koolhydraten zoals aardappelen en 
waardevolle oliën, bijv. zalmolie. Uiteraard zonder toevoeging 
van bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen. 

GROTE TRANSPARANTIE
In de productsamenstelling vermelden we alle gebruikte 
grondstoffen. Zo weet je steeds precies wat je aan je kat geeft. 
Met andere woorden: wat erin zit, staat er ook op.

Vanuit de natuur 
van het dier.
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Voor kittens, volwassen of oudere katten: met KITTEN, ADULT 
en SENIOR biedt Real Nature concepten aan voor complete 
voeding en snacks, die perfect afgestemd zijn op elke levensfase 
en de individuele behoeften.

KITTEN  voor jonge katten: levert belangrijke 
voedingsstoffen tijdens de groeifase, bijv. door een aangepaste 
calcium-fosforverhouding voor een optimale ontwikkeling van 
botten en tanden. Het vitamine- en vetgehalte is verhoogd om 
de weerstand te versterken en de energiebehoefte te dekken. 
Perfect tot de leeftijd van ca. 12 maanden, ook geschikt voor 
drachtige of zogende katten.

ADULT  voor volgroeide katten: bevat vlees als waardevolle 
eiwitbron. Andere geselecteerde ingrediënten zoals omega 3- 
vetzuren kunnen de stofwisseling en de gezondheid van huid  
en vacht ondersteunen. Om te voeren vanaf de leeftijd van  
ca. 13 maanden.

SENIOR  voor oudere katten: is speciaal  
afgestemd op de veranderde voedingsfysio- 
logische vereisten vanaf de leeftijd van  
ca. 7 jaar, bijv. met een aangepast vitamine- 
gehalte ter ondersteuning van de weerstand.  
Het verlaagde fosfor- en eiwitgehalte kan  
helpen de nieren te ontzien.

Optimaal voor  
elke levensfase.

LEVENSFASES SOORT VOEDING

Kitten Droog �

Adult � Nat 

Senior Snacks 

LEVENSFASES SOORT VOEDING

Kitten � Droog �

Adult � Nat �

Senior � Snacks �

LEVENSFASES SOORT VOEDING

Kitten � Droog �

Adult � Nat �

Senior Snacks

�   Culinaire reis door Europa 

�   Geselecteerde natuurlijke  
grondstoffen uit bijzondere  
streken van Europa 

�   Zonder toevoeging van suiker, 
kunstmatige bewaarmiddelen,  
kleur- en smaakstoffen 

�  Natuurlijke voeding naar het  
voorbeeld van de wilde kat 

�  Met veel vlees en vis*  

�  Zonder granen en toevoegingen*  

�    Geselecteerde grondstoffen voor een 
natuurlijke voeding 

�   Met dierlijke eiwitten, koolhydraten, 
kruiden en plantaardige ingrediënten  

�   Droogvoer verkregen door koude 
persing voor het behoud van de vitale 
stoffen

Drie merken, één belofte! Ideale voeding in elke levensfase.

* In de geselecteerde grondstoffen.

*  Bevat alle dierlijke ingrediënten. 
Bevat geen suiker, kunstmatige conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen.

Natuurlijk en
streekgebonden.

WILD.Natuurlijk

NATUURLIJK 
EN GOED VOEDEN!
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Jij wilt alleen het allerbeste voor jouw dier – en wij ook! 
Daarom geeft ons assortiment Real Nature Original  
de beste ingrediënten uit de natuur door aan je kat.

EVENWICHTIG EN NATUURLIJK
Real Nature Original combineert hoogwaardige dierlijke 
eiwitten, koolhydraten en plantaardige bestanddelen. Dankzij 
de behoedzame bereiding (koude persing voor droogvoer) 
blijven de voedingsstoffen en de eiwitwaarde optimaal 
behouden.

GROTE VARIATIE
In blik, alu, pouch of als worst in folie? Ontdek  
Real Nature natvoer voor katten dat jouw lieverd het 
lekkerst vindt – en dat voor jou het meest praktisch en  
handig is in het gebruik.

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

� Hoogwaardige dierlijke eiwitten 

� Waardevolle koolhydraten

� Essentiële vetzuren dankzij bijv. zalmolie

�  Met kruiden en plantaardige ingrediënten

�  Zonder toevoeging van suiker en kunstmatige 
bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen

Natuurlijk en goed voeden!

Natuurlijk*
Natural*

                          toevoe-
ging van kunstmatige 
bewaarmiddelen

Zonder

* In de geselecteerde grondstoffen.
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Real Nature WILDERNESS biedt je dier oorspronkelijke 
voeding naar het voorbeeld van de wilde kat. Op die manier geef 
je voer dat zo goed mogelijk aangepast is aan hun soort. Daarom 
bevatten onze producten bijzonder veel hoogwaardige dierlijke 
bestanddelen, vlees en vis**, aangevuld met fruit, groenten en 
kruiden. Bovendien voegen we geen granen toe. 

Geef je dier een stuk oorspronkelijkheid terug: 
Real Nature WILDERNESS volgt de natuur van de kat. 

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

�  Oorspronkelijke voeding naar het  
voorbeeld van de wilde kat 

� Met dierlijke ingrediënten, vlees en vis**

�  Graan- en glutenvrije recepten: ideaal voor katten  
die gevoelig zijn voor voedingsmiddelen

� Waardevolle oliën leveren belangrijke omega 3-vetzuren

�  Ook in de variant Pure met slechts één dierlijke eiwitbron

�  Zonder toevoeging van suiker en kunstmatige 
bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen

VOORBEELD: DE SOORTEN PURE BEEF/DARK FJORD

WILD.Natuurlijk

AL GEPROBEERD?  
Wilde snacks voor tussendoor!

De Real Nature WILDERNESS snacks in de  
varianten vlees en vis. Behoedzaam gebakken,  
graanvrije recepten met één enkele eiwitbron  
– perfect bij intoleranties.

3 %
fruit, 

waardevolle ingrediënten

0 %
toegevoegde 

granen

NATVOER

70 %
gevolgelte, vis

30 %
fruit, groenten, 

waardevolle ingrediënten

0 %
toegevoegde 

granen

DROOGVOER

97 %
everzwijn, eend 

rendier, eendenbouillon

Natuurlijk WILD.

*   In de geselecteerde grondstoffen.
** Bevat alle dierlijke ingrediënten.
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Heb je een fijnproever in huis? Met Real Nature Country 
Selection neem je je kat mee op een culinaire reis door de 
mooiste streken van Europa.

Onze premium recepten bevatten geselecteerde natuurlijke 
grondstoffen uit culinaire topregio’s van Europa. De dierlijke en 
plantaardige grondstoffen komen rechtstreeks uit deze streken, 
zoals kalkoen en vers rundvlees uit de Alpenregio of verse zalm 
en vers rendiervlees uit Scandinavië.

Real Nature Country Selection – gemaakt van het beste dat 
Europa te bieden heeft.

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

�  Geselecteerde natuurlijke grondstoffen  
uit culinaire topregio’s van Europa 

�  Met smakelijk vlees of lekkere vis 

�  Graan- en glutenvrije recepten: 
ideaal voor katten die gevoelig zijn voor voedingsmiddelen

�  Hoogwaardige eiwitbronnen ter ondersteuning van spieren, 
organen en bindweefsel

�  Zonder toevoeging van suiker en kunstmatige 
bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen

Natuurlijk
en streekgebonden.

Natuurlijk en streekgebonden.

* In de geselecteerde grondstoffen.
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DE NATUURLIJKE, PERFECTE MIX

Droogvoer of natvoer? Onze tip: beide! Want met een goede 
mix van droog- en natvoer profiteer je van de voordelen 
van beide – ideaal voor een gevarieerde voeding. Je zorgt 
namelijk voor de aanvoer van een grote verscheidenheid aan 
voedingsstoffen in de hoogste kwaliteit.

Bij een optimale combinatie komen de sterke punten van elk 
soort voer tot uiting.

Doe het zo: geef je kat kleine porties droog- en natvoer, 
afzonderlijk en verspreid over de dag.

GOED OM TE WETEN: 
Door de natuurlijkheid van de premium recepten 
wordt dit voer bijzonder goed verdragen, ook door 
katten die gevoelig zijn voor voedingsmiddelen. 

Verdeel de hoeveelheid voor een dag in meerdere porties.  
Het natvoer moet op kamertemperatuur zijn.

Vervang bij de omschakeling het voer dat je tot dusver gaf 
geleidelijk door Real Nature (gedurende ca. 1 week).  
Zo wordt het optimaal verdragen en geaccepteerd.  
Voor volwassen katten moet de hoeveelheid voeding 
aangepast worden aan het gewicht en de activiteitsgraad. 
Raadpleeg het voedingsadvies op de betreffende verpakking.

Eenvoudig en correct
voeren.

75 % vorig voer
+25 % Real Nature

• Dag 1 - 2

50 % vorig voer
+50 % Real Nature

• Dag 3 - 4

25 % vorig voer 
+75 % Real Nature• Dag 5 - 6

100 % Real Nature•  Vanaf dag 7

Zo voer je correct



KITTEN

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 
200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 

100 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

100 g

PURE CHICKEN
Kip

100 g

TRUE COUNTRY 
Kip & zalm

85 g

PURE BEEF 
Rund
85 g

WIDE 
SAVANNAH 

Lam & everzwijn 
85 g

PURE TURKEY
Kalkoen

200 - 400 g

PURE TURKEY
Kalkoen

100 g

PURE TURKEY
Kalkoen

85 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

200 - 400 g

PURE BEEF 
Rund

200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm  
200 - 400 g

BLACK EARTH
Rund met buffel

200 - 400 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 

100 g

OPEN LAND
Kip met   

geit & gans
100 g

PURE CHICKEN
Kip

200 - 400 g

WIDE SAVANNAH
lam & everzwijn

100 g

DARK FJORD
Everzwijn met eend 

& rendier
100 g

GREAT PLAINS
Kip & konijn 

100 g

DARK FJORD
Everzwijn met 
eend & rendier

200 - 400 g

RANGERS FOREST
Everzwijn met eend, 

konijn & hert  
200 - 400 g

GREAT PLAINS 
Kip & konijn  
200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm

85 g

PURE CHICKEN
Kip 
85 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

85 g

FRESH WATER
Haring met  

zalm & eend
200 - 400 g

FRESH WATER
Haring met zalm & eend

100 g

RANGERS FOREST
Everzwijn met eend, 

konijn & hert
100 g

SENIORADULT

4 × 100 g 

verschillende  

variëteiten in 

multipack

KITTEN

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg

WIDE SAVANNAH
Gevogelte & lam

300 g - 2,5 kg

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg - 7 kg

WIDE SAVANNAH
Gevogelte & lam
300 g - 2,5 kg - 7 kg

WILD COAST
Tonijn met kip, 
buffel & krill

300 g - 2,5 kg - 7 kg

BLACK EARTH
Rund & buffel

300 g - 2,5 kg - 7 kg

FRESH WATER
Vis

300 g - 2,5 kg - 7 kg

NORTHERN TURKEY
Kalkoen

300 g - 2,5 kg - 7 kg

PURE BEEF 
Rund 

300 g - 2,5 kg - 7 kg

RANGERS FOREST 
Everzwijn met eend,  

konijn & hert  
300 g - 2,5 kg

OPEN LAND 
Kip met  

geit & gans
300 g - 2,5 kg - 7 kg

DARK FJORD
Rendier met ever-
zwijn & gevogelte
300 g - 2,5 kg - 7 kg

PURE CHICKEN
Kip

300 g - 2,5 kg - 7 kg

2

ADULT

Alpine
Kalkoen &  
alpenrund

300 g - 2,5 kg

Scandinavia
Scandinavische zalm  

& rendier
300 g - 2,5 kg

Droogvoer

NatvoerDroogvoer

wilderness
SENIORADULT

PURE CHICKEN 
Kip

200 - 400 g

FISH SNACK  35 g

Snacks

ROCKY RIVER
Reepjes  

wilde zalm

GLACIER BAY
Stukjes  

wilde zalm

FRESH WATER
Staafjes  

wilde zalm

MEAT FLAKES  10 g

PURE CHICKEN
Kip

PURE TUNA
Tonijn

Country
SSeelleeccttiioonn

Graanvrije recepten

Graanvrije recepten
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Snelle oriëntering in de winkel:  
maximale transparantie is onze topprioriteit. 

Daarom zie je bij ons in één oogopslag welke belangrijke 
ingrediënten een Real Nature product bevat.  
Real Nature Original, WILDERNESS of Country Selection: 
elke verpakking geeft je bovendien gedetailleerde informatie 
over het voedingsconcept, en hoe dat de gezondheid van je  
kat bevordert.

Brokjes in  
werkelijke grootte

Individueel 
voedingsadvies 
volgens het gewicht 
van de kat

De verpakking 
als hulpmiddel. 

Belangrijke  
ingrediënten  
en eiwitbronnen 

Duidelijke 
weergave 
van de 
ingrediënten

Levensfase  
meteen  
herkenbaar 

Het belangrijkste in één oogopslag

* In de geselecteerde grondstoffen.
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KITTEN

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 
200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 

100 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

100 g

PURE CHICKEN
Kip

100 g

TRUE COUNTRY 
Kip & zalm

85 g

PURE BEEF 
Rund
85 g

WIDE 
SAVANNAH 

Lam & everzwijn 
85 g

PURE TURKEY
Kalkoen

200 - 400 g

PURE TURKEY
Kalkoen

100 g

PURE TURKEY
Kalkoen

85 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

200 - 400 g

PURE BEEF 
Rund

200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm  
200 - 400 g

BLACK EARTH
Rund met buffel

200 - 400 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm 

100 g

OPEN LAND
Kip met   

geit & gans
100 g

PURE CHICKEN
Kip

200 - 400 g

WIDE SAVANNAH
lam & everzwijn

100 g

DARK FJORD
Everzwijn met eend 

& rendier
100 g

GREAT PLAINS
Kip & konijn 

100 g

DARK FJORD
Everzwijn met 
eend & rendier

200 - 400 g

RANGERS FOREST
Everzwijn met eend, 

konijn & hert  
200 - 400 g

GREAT PLAINS 
Kip & konijn  
200 - 400 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm

85 g

PURE CHICKEN
Kip 
85 g

WIDE SAVANNAH
Lam & everzwijn

85 g

FRESH WATER
Haring met  

zalm & eend
200 - 400 g

FRESH WATER
Haring met zalm & eend

100 g

RANGERS FOREST
Everzwijn met eend, 

konijn & hert
100 g

SENIORADULT

4 × 100 g 

verschillende  

variëteiten in 

multipack

KITTEN

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg

WIDE SAVANNAH
Gevogelte & lam

300 g - 2,5 kg

TRUE COUNTRY
Kip & vis

300 g - 2,5 kg - 7 kg

WIDE SAVANNAH
Gevogelte & lam
300 g - 2,5 kg - 7 kg

WILD COAST
Tonijn met kip, 
buffel & krill

300 g - 2,5 kg - 7 kg

BLACK EARTH
Rund & buffel

300 g - 2,5 kg - 7 kg

FRESH WATER
Vis

300 g - 2,5 kg - 7 kg

NORTHERN TURKEY
Kalkoen

300 g - 2,5 kg - 7 kg

PURE BEEF 
Rund 

300 g - 2,5 kg - 7 kg

RANGERS FOREST 
Everzwijn met eend,  

konijn & hert  
300 g - 2,5 kg

OPEN LAND 
Kip met  

geit & gans
300 g - 2,5 kg - 7 kg

DARK FJORD
Rendier met ever-
zwijn & gevogelte
300 g - 2,5 kg - 7 kg

PURE CHICKEN
Kip

300 g - 2,5 kg - 7 kg

2

ADULT

Alpine
Kalkoen &  
alpenrund

300 g - 2,5 kg

Scandinavia
Scandinavische zalm  

& rendier
300 g - 2,5 kg

Droogvoer

NatvoerDroogvoer

wilderness
SENIORADULT

PURE CHICKEN 
Kip

200 - 400 g

FISH SNACK  35 g

Snacks

ROCKY RIVER
Reepjes  

wilde zalm

GLACIER BAY
Stukjes  

wilde zalm

FRESH WATER
Staafjes  

wilde zalm

MEAT FLAKES  10 g

PURE CHICKEN
Kip

PURE TUNA
Tonijn

Country
SSeelleeccttiioonn

Graanvrije recepten

Graanvrije recepten
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Natvoer

KITTEN LIGHTSENIORADULT ADULT

Kip & kalkoen
met zalmolie
200 - 400 g

Konijn & gevogelte
met lijnolie
200 - 400 g

Rund & gevogelte 
met lijnolie
200 - 400 g

Zalm & kip  
met saffloerolie

200 - 400 g

Tonijn & kip
met lijnolie
200 - 400 g

Tonijn & kip 
met lijnolie
200 - 400 g

Rund & kip
met tarwekiemolie

400 g

Kalkoen & kip
met walnotenolie

 200 - 400 g

Lam & kip 
met hennepolie

200 - 400 g

Kip & ree
wilde rijst en lijnolie

100 g

Kalf & gevogelte
met zalmolie

400 g

Kip & garnalen
courgette en druivenpitolie

100 g

Gevogelte
bruine rijst en visolie

100 g

Gevogelte & zalm
wortel en  

saffloerolie
85 g

Kip & kalkoen
rode paprika en
teunisbloemolie

85 g

Tonijn & kip
met lijnolie

100 g

Kip & kalkoen
met zalmolie

100 g

Gevogelte & zalm
aardappelen en saffloerolie

100 g

Gevogelte & konijn
met lijnolie

100 g

Kip & kalkoen
rode paprika  

en teunisbloemolie
85 g

Gevogelte & 
garnalen

zeewier en sesam
85 g

Forel &  
kalkoen

courgette en zalmolie
85 g

Gevogelte
wortel en  

teunisbloemolie
85 g

Gevogelte & rund
rode paprika en  
druivenpitolie

85 g

Gevogelte & zalm
wortel en saffloerolie

85 g

Gevogelte & wild
bonen en saffloerolie

85 g

Kattenbakvulling

Natvoer

Natuurlijke  
kattenbakvulling

ultra klonterend
5,4 kg

Rund & lam
met cottagecheese, 70 g

Kalkoen & kip
met lijnzaad, 70 g

Kip & tonijn
met groenlipmossel, 70 g

Rund
met pompoen & groene spelt, 70 g

Kip
met asperge & snijbiet, 70 g

Uitgave mei - 2022

Exclusief bij Maxi Zoo. www.maxizoo.be www.real-nature.com

4 × 100 g 

versch. variëteitken  

in multipack

Overzicht productgamma

ONZE KWALITEITSBELOFTE:

�  Natuurlijke voeding zonder toevoeging van kunstmatige 

bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen

� Premium kwaliteit dankzij hoogwaardige grondstoffen

�   Duidelijke vermelding van alle ingrediënten in de 

samenstelling

�  Breed assortiment voor veel keuze in smaken
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Konijn & eend
peterselie en  
walnotenolie

85 g

Het beste  
uit de natuur. 

Het volledige assortiment  
vind je op de homepage  
van Real Nature.
www.real-nature.com

ALLES MET ÉÉN KLIK
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GARANTIE

Tevreden of 
  geld terug**

Drie merken, één belofte.
Ontdek het nu!
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