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Drie merken, één belofte.
Ontdek het nu!
www.real-nature.com

*In den ausgewählten Rohstoffen.

L*

*

N

AT

IJK

NA

Het beste
uit de natuur.

Droogvoer

Over Real Nature

wilderness

ADULT

JUNIOR

TRUE COUNTRY
Kip & vis
1 kg - 4 kg - 12 kg

TRUE COUNTRY
Kip & vis
1 kg - 4 kg - 12 kg

BLACK EARTH

Edelhert & zalm
met eend
1 kg - 4 kg - 12 kg

GREAT OUTBACK

WIDE SAVANNAH

Vanuit de natuur
van het dier.
WILD VALLEY

FRESH WATER

HET WAARDEVOLSTE
UIT DE NATUUR
Vis
Konijn met

Paard & rund
1 kg - 4 kg - 12 kg

1 kg - 4 kg - 12 kg

DARK FJORD

Rund & buffel
& struisvogel
1 kg - 4 kg - 12 kg

kangoeroe & rund
gezondheid
1 kg - 4 kg - 12 kg en

Everzwijn met
lam & eend
welzijn
1 kg - 4 kg - 12 kg

Natuur is het beste recept voor de
het
je hond. Wil je de voeding van je dier zo goed mogelijk op
> 25 kg
hun soort afstemmen? Vertrouw dan op Real Nature:
speciaal ontwikkelde premium assortiment met het
waardevolste uit de natuur – voor elke hondengrootte en elke
levensfase. Ontdek nu ons assortiment met de merken Real
Nature
WILDERNESS
en Country
Selection!PURE CHICKEN
LAMB
PURE DUCK
PURE
DUCK Original,PURE

I
M AXvan

Inhoud

Pagina

Eend

Lam

Eend

Kip
1 kg - 4 kg - 12 kg

Over Real Nature .................................................................... 3

1 kg - 4 kgINGREDIËNTEN
- 12 kg
HOOGWAARDIGE
1 kg - 4 kg - 12 kg
4 kg - 12 kg

Ideale voeding in elke levensfase .................................................. 4

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 ROCKY HILLS
GOLDEN
PEAK
WILD
VALLEY
Gans
&
eend
Paard
&
rund
Rund & geit
waardevolle oliën, bijv. zalmolie. Uiteraard zonder toevoeging
1 kg - 4 kg - 12 kg
1 kg - 4 kg - 12 kg
1 kg - 4 kg - 12 kg
van bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen.

Real Nature Original
Natuurlijk en goed voeden ............................................................ 6
Real Nature WILDERNESS
graanvrije recepten
Natuurlijk WILD .............................................................................. 8
Real Nature Country Selection
graanvrije recepten
Natuurlijk en streekgebonden ...................................................... 10
Zo voer je correct .......................................................................... 12
Het belangrijkste in één oogopslag ............................................. 14

M IN I

1–10 kg
GROTE TRANSPARANTIE

M IN I

M AX I
> 25 kg

1–10 kg

In de productsamenstelling vermelden we alle gebruikte
grondstoffen. Zo weet je steeds precies wat je aan je hond
geeft. Met andere woorden: wat erin zit, staat er ook op.
GREEN COAST MINI
Eend met zalm
& garnalen
1 kg - 4 kg

ROCKY HILLS MINI
Rund & geit
1 kg - 4 kg

WIDE SAVANNAH MAXI
Everzwijn
met lam & eend
3
4 kg - 12 kg

Drie merken, één belofte!
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Optimaal voor
elke levensfase.

NA

Ideale voeding in elke levensfase.

U RA

Voor pups, volwassen of oudere honden: met JUNIOR, ADULT en
SENIOR biedt Real Nature concepten aan voor voeding en
snacks, die perfect afgestemd zijn op elke levensfase.

JUNIOR voor pups en jonge honden: levert waardevolle
bouwstenen voor een harmonische groei, bijv. met een aangepaste calcium-fosforverhouding voor de optimale ontwikkeling
van botten en tanden. Het vitamine- en vetgehalte is aangepast
aan de behoeften van een juniorhond om de weerstand te versterken en de energiebehoefte te dekken. Voor alle rassen tot
de leeftijd van ca. 24 maanden (afhankelijk van de grootte).
Verkrijgbaar in Maxi voor grote honden.

ADULT voor volgroeide honden: bevat vlees als waardevolle
eiwitbron. Andere geselecteerde ingrediënten zoals omega 3vetzuren kunnen de stofwisseling en de gezondheid van huid
en vacht ondersteunen. Perfect voor de leeftijd van 11 tot 24
maanden afhankelijk van de grootte). Verkrijgbaar in Mini voor
kleine en in Maxi voor grote honden.

 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

LEVENSFASES

SOORT VOEDING

Junior

Droog 

Mini

Adult 

Nat 

Maxi

Senior 

Snacks 

k

Natuur lij

WILD.

 Natuurlijke voeding naar het
voorbeeld van de wolf
 Met veel vlees en vis*
 Zonder granen en toevoegingen*

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

LEVENSFASES

SOORT VOEDING

Junior 

Droog 

Mini 
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Nat 

Maxi 

Senior 

Snacks 
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* In de geselecteerde grondstoffen.

GROOTTE

Natuurlijk en
streekgebonden.

SENIOR voor oudere honden: is speciaal
afgestemd op de veranderde voedingsfysiologische vereisten vanaf de leeftijd van
6 tot 8 jaar (afhankelijk van de grootte),
bijv. met een aangepast vitaminegehalte om de weerstand te versterken.
De recepten met minder calorieën
helpen het gewicht te regelen bij
afnemende lichamelijke activiteit.

GROOTTE

 Culinaire reis door Europa
 Geselecteerde natuurlijke
grondstoffen uit bijzondere
streken van Europa
 Zonder toevoeging van suiker,
kunstmatige bewaarmiddelen,
kleur- en smaakstoffen

LEVENSFASES

SOORT VOEDING

GROOTTE

Junior 

Droog 

Mini 

Adult 

Nat 

Maxi

Senior 

Snacks
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Natuurlijk en goed voeden!

Natuurlijk*
Natural*

Zonder toevoeging van kunstmatige
bewaarmiddelen

AL GEPROBEERD?
De Real Nature Original Snacks Rolls zijn granenvrije,
stevige en makkelijk te snijden snackworsten.
De perfecte beloningssnack, natuurlijk met
zorgvuldig gekozen grondstoffen.

Klassiekers zoals rund met aardappelen,
variëteiten met superfoods of caloriearme
lightproducten: in ons assortiment vindt
elke hond zijn gading.
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 Hoogwaardige dierlijke eiwitten

*

GROTE VARIATIE

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

N

Real Nature Original combineert hoogwaardige dierlijke
eiwitten, complexe koolhydraten en zorgvuldig geselecteerde
plantaardige bestanddelen. Dankzij de behoedzame bereiding
(koude persing voor droogvoer) blijven de voedingsstoffen en
de eiwitwaarde optimaal behouden.
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EVENWICHTIG EN NATUURLIJK
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Uiteraard wil jij alleen het allerbeste voor jouw dier – en dat
willen wij ook! Daarom geeft ons assortiment Real Nature
Original de beste ingrediënten uit de natuur door aan je hond.

U RA

 Waardevolle koolhydraten
 Essentiële vetzuren dankzij bijv. zalmolie
 Met kruiden en plantaardige ingrediënten
 Zonder toevoeging van suiker en kunstmatige
bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen

* In de geselecteerde grondstoffen.
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Natuurlijk WILD.

k

Natuur lij

WILD.
AL GEPROBEERDT?
Wilde snacks voor tussendoor!

95 %

rund, runderbouillon

70 %

gevogelte, vis
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NATVOER

5%

fruit, kruiden,
waardevolle ingrediënten
DROOGVOER

30 %

fruit, groenten,
waardevolle ingrediënten

0%

toegevoegde
granen

0%

toegevoegde
granen

NA
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het voorbeeld van de wolf
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 Oorspronkelijke voeding naar

*

VOORBEELD: DE SOORTEN PURE BEEF/TRUE COUNTRY

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Geef je dier een stuk oorspronkelijkheid terug:
Real Nature WILDERNESS volgt de natuur van de hond.

Bijvoorbeeld kleine beloningen voor de training
of lekkere hapjes met tot 96 % spiervlees voor
tussendoor: er is voor elke smaak wat wils!

IJK

Real Nature WILDERNESS biedt je dier oorspronkelijke
voeding naar het voorbeeld van de wolf. Op deze 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 granen graan toe.

U RA

 Met dierlijke ingrediënten, vlees en vis**
 Graan- en glutenvrije recepten: ideaal voor honden
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

* In de geselecteerde grondstoffen.
** Bevat alle dierlijke ingrediënten.
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Natuurlijk en streekgebonden.
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uit culinaire topregio’s van Europa
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 Geselecteerde natuurlijke grondstoffen

IJK

Onze premium recepten bevatten geselecteerde natuurlijke
grondstoffen uit culinaire topregio’s van Europa.
Alle soorten bevatten vlees of vis en zijn gemaakt zonder graan.
Zo biedt ons assortiment bijv. hoogwaardig rundvlees uit de
Alpenregio of verse zalm en vers rendiervlees uit Scandinavië.

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

N

Ontvoer je hond met Real Nature Country Selection op een
smakelijke ontdekkingsreis – met geselecteerde ingrediënten
die de natuur ter plaatse biedt!
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Natuurlijk en
streekgebonden.

U RA

 Met smakelijk vlees of lekkere vis
 Graan- en glutenvrije recepten:

ideaal voor honden die gevoelig zijn voor voedingsmiddelen

 Hoogwaardige eiwitbronnen ter ondersteuning van spieren,
organen en bindweefsel

 Zonder toevoeging van suiker en kunstmatige
bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen
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* In de geselecteerde grondstoffen.
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Zo voer je correct

WAAROM OMSCHAKELEN OP ANDER VOER?

DE NATUURLIJKE, PERFECTE MIX

Het kan om verschillende redenen zinvol of zelfs nodig zijn dat
je hond op ander voer omschakelt.

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.

Mogelijke aanleidingen zijn bijv. de overgang naar een nieuwe
levensfase, beginnende intoleranties, gewichtsproblemen
of gewoon omdat een nieuw voer je meer overtuigt dan het
vorige. Houd dus steeds het eetgedrag van je dier in het oog en
kijk hoe het reageert op een bepaald voer. Raadpleeg bij twijfel
je dierenarts.

ZO LUKT DE OMSCHAKELING
Vervang bij de omschakeling het voer dat je tot dusver gaf
geleidelijk door Real Nature (gedurende ca. 1 week).
Zo zorg je ervoor dat ook tijdens de omschakeling het voer
optimaal verdragen en geaccepteerd wordt.
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• Dag 1 - 2

75 % vorig voer
+25 % Real Nature

• Dag 3 - 4

50 % vorig voer
+50 % Real Nature

• Dag 5 - 6

25 % vorig voer
+75 % Real Nature

• Vanaf dag 7

100 % Real Nature

Bij een optimale combinatie komen de sterke punten van
elk soort voer tot uiting.
Doe het zo: geef je hond 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
honden die gevoelig zijn voor voedingsmiddelen.
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Het belangrijkste in één oogopslag

Droogvoer

De verpakking
als hulpmiddel.

wilderness

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
honden bevordert.

TRUE COUNTRY

TRUE COUNTRY

BLACK EARTH
Rund & buffel
& struisvogel
1 kg - 4 kg - 12 kg

Edelhert & zalm
met eend
1 kg - 4 kg - 12 kg

WILD VALLEY

FRESH WATER

GREAT OUTBACK

WIDE SAVANNAH

PURE LAMB

Kip & vis
1 kg - 4 kg - 12 kg

Paard & rund
1 kg - 4 kg - 12 kg

Brokjes in
werkelijke grootte

Inhoud

ADULT

JUNIOR

Duidelijke
weergave
van de
ingrediënten

Pagina

Over Real Nature .................................................................... 3
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Kip & vis
1 kg - 4 kg - 12 kg

Vis
1 kg - 4 kg - 12 kg

Konijn met
kangoeroe & rund
1 kg - 4 kg - 12 kg

DARK FJORD

Everzwijn met
lam & eend
1 kg - 4 kg - 12 kg

M AX I
> 25 kg

PURE DUCK
Eend
4 kg - 12 kg

Lam
1 kg - 4 kg - 12 kg

PURE DUCK

Eend
1 kg - 4 kg - 12 kg

PURE CHICKEN

GOLDEN PEAK

WILD VALLEY

ROCKY HILLS

Kip
1 kg - 4 kg - 12 kg

meteen
herkenbaar
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Levensfase 4
Ideale voeding in elke levensfase ..................................................
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Real Nature Original
Natuurlijk
en goed voeden ............................................................ 6
A
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Real Nature WILDERNESS
graanvrije recepten
Natuurlijk WILD .............................................................................. 8
Belangrijke
ingrediënten
Real
Nature
en eiwitbronnen

Country Selection
graanvrije recepten
Natuurlijk en streekgebonden ...................................................... 10

Gans & eend
1 kg - 4 kg - 12 kg

Paard & rund
1 kg - 4 kg - 12 kg

M IN I

M IN I

GREEN COAST MINI

ROCKY HILLS MINI

1–10 kg

1–10 kg

Rund & geit
1 kg - 4 kg - 12 kg

M AX I
> 25 kg

Zo voer je correct ..........................................................................
12
Individueel
voedingsadvies

Het belangrijkste in éénvolgens
oogopslag
............................................. 14
het gewicht
van de hond
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* In de geselecteerde grondstoffen.

Eend met zalm
& garnalen
1 kg - 4 kg

Rund & geit
1 kg - 4 kg

WIDE SAVANNAH MAXI
Everzwijn
met lam & eend
4 kg - 12 kg

Natvoer

SENIOR

JUNIOR

TRUE COUNTRY
TRUE COUNTRY

Snacks

Kip & zalm
200 - 400 - 800 g

ADULT

TRUE COUNTRY
Kip & zalm
200 - 400 - 800 g

Kip & vis
1 kg - 4 kg - 12 kg

BLACK EARTH

Rund met struisvogel & buffel
400 - 800 g

DARK FJORD

Zalm met rendier
& eend
400 - 800 g

SENIOR

FRESH WATER GREAT OUTBACK
Haring met zalm
& eend
400 - 800 g

Konijn met
kangoeroe & rund
400 - 800 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm
200 - 400 g

Paard
400 - 800 g

WIDE SAVANNAH
Everzwijn met
lam & eend
200 - 400 - 800 g

OPEN PRAIRIES
Rund &
kangoeroe
200 - 400 - 800 g

PURE BEEF

Rund
200 - 400 - 800 g

PURE GOAT
Geit
400 - 800 g

PURE HORSE

Paard
200 - 400 - 800 g

Eend
400 - 800 g

Edelhert met
zalm & eend
1 kg - 4 kg - 12 kg

1–10 kg

WIDE TERRITORY

PURE SHEEP

PURE TURKEY

WILD VALLEY

Schaap
400 - 800 g

Kalkoen
200 - 400 - 800 g

Paard & rund
400 - 800 g

DEEP FOREST

Everzwijn
& hert
200 - 400 - 800 g

ROCKY RIVER
Blokjes wilde
zalm

PURE BEEF
Rund
40 g

PURE LAMB
Lam
40 g

PURE CHICKEN
Kippenborstfilet
40 g

LAMB EARS
Lamsoren met
vacht - 3 stuks

BEEF EAR
Rundsoor met
vacht - 1 stuk

PURE DUCK
PURE CHICKEN
Eendenborstfilet Kippenborstfilet
100 g
100 g

WILD ALASKA
Knopen wilde
zalm

PURE SNACK

Eend & garnalen
200 g

HORSE MIX
Paard
150 g

Lam & wild
1 kg - 4 kg

MELLOW FIELDS
Buffel & lam
400 - 800 g

Rund met buffel
& struisvogel
4 kg - 12 kg

GLACIER BAY
Staafjes wilde
zalm

GREEN COAST
MINI

DARK WOOD

BLACK EARTH MAXI

FRESH WATER
Stukjes wilde
zalm

M IN I

Veldhaas met wilde eend
& beekforel
400 - 800 g

M AX I
> 25 kg

FRESH HUNT
Reepjes wilde
zalm

DEEP SEA
Botten wilde
zalm

PURE DUCK

DARK FJORD

Kameel & paard
1 kg - 4 kg - 12 kg

70 g

FREEZE DRIED SNACK

PURE HORSE

DESERT SANDS

FISH SNACK

TRUE COUNTRY
Kip & zalm
100 g

BEST TURKEY
Kalkoen
400 - 800 g

TRUE COUNTRY
Kip & zalm
100 g

BEST HORSE
Paard
400 - 800 g

GEWEI VAN EDELHERT
Geheel: 50 g–160 g
Half: 30 g–140 g

MEAT SNACK TRAINING

150 g

150 g

Waterbuffel
400 - 800 g

PURE TURKEY

BEST DUCK

BEST BEEF

Eend
400 - 800 g

MEAT SNACK

PURE BUFFALO

PURE HORSE
Paard
100 g

HORSE LUNGS HORSE HEARTS
Paardenlongen Paardenharten
150 g
150 g

Kalkoen
100 g

OPEN PRAIRIES

Rund met kangoeroe
100 g

DEEP FOREST
Everzwijn
met hert
100 g

PURE BEEF
Rund

PURE CHICKEN
Kip

CRUNCHY SNACK

PURE LAMP
Lam

PURE BEEF
Rund

PURE DUCK
Eend

MEAT SNACK SOFT

225 g

PURE TURKEY
Kalkoen

150 g

Rund
400 - 800 g

SOFT

BLACK STONE
Kangoeroe &
pompoen

OPEN GRASSLAND
Paard &
zoete aardappel

ROCKY HILLS
Geit &
zoete aardappel

PURE BEEF
PURE CHICKEN
Kip
Rund & oregano

PURE HORSE
Paard

Overzicht productgamma

Droogvoer

Natvoer 100 g
JUNIOR

Kalf & kip

met eend, aardappelen en olijfolie
100 g

JUNIOR

ADULT

Hert & kip

met kalkoen, volkorenpasta en lijnollie
100 g

Kalfsharten
& kip

met aardappelen
en kruiden
100 g

Rund met
Italiaanse ham
met tagliatelle
en olijfolie
100 g

Rund

met aardappelen
en zwartekomijnolie
100 g

ADULT

SENIOR

Schaap & kip

met eend, volle rijst
en hennepolie
100 g

Alpine

met kalkoen &
alpenrund
1 kg - 4 kg - 12 kg

Alpine

met kalkoen &
alpenrund
1 kg - 4 kg - 12 kg

Bretagne

met eend &
franz. Perlhuhn
1 kg - 4 kg - 12 kg

Alpine

met kalkoen &
alpenrund
1 kg - 4 kg - 12 kg

Natvoer vanaf 200 g
JUNIOR

Kalf & kip

met eend, aardappelen en olijfolie
200 - 400 - 800 g

ADULT

Hert & kip

met kalkoen, volkorenpasta en lijnolie
200 - 400 - 800 g

Kalfsharten & kip
met aardappelen en
Provençaalse kruiden

200 - 400 - 800 g

Rund

met aardappelen en
zwartekomijnolie
200 - 400 - 800 g

SENIOR

Rund &
Italiaanse ham

met pasta en olijfolie
200 - 400 - 800 g

Kalkoen & kalf
met rijst, mango
en lijnolie
200 - 400 - 800 g

Lam

met aardappelen
en maiskiemolie
200 - 400 - 800 g

Kip & eend

met gerst en
hennepolie
200 - 400 - 800 g

LIGHT

Mediterran

Kip & kalkoen

met Italiaanse buffel
& rund
1 kg - 4 kg - 12 kg

met courgette en
tarwezemelen
200 - 400 - 800 g

Andalusia

met rundvlees &
Spaans konijn
1 kg - 4 kg - 12 kg
M IN I

1–10 kg

Wild konijn & kalkoen
met volkorenpasta en
teunisbloemolie
200 - 400 - 800 g

Schaap & kip

met eend, rijst
en hennepolie
200 - 400 - 800 g

Kip & noordzeeharing

met kalkoen,
rijst en zalmolie
200 - 400 - 800 g

Rund & everzwijn
met rijst en
tarwekiemolie
200 - 400 - 800 g

Eend & forel

met kip, aardappel
en zalmolie
200 - 400 - 800 g

Eend

met spinazie
200 - 400 - 800 g

Kalf

met broccoli
200 - 400 - 800 g

Lam & kalf

met havervlokken
en lijnolie
200 - 400 - 800 g

Rund & kalf

Scandinavia

met rode biet
en gerstezemelen
200 - 400 - 800 g

met Scandinavische
zalm & rendier
1 kg - 4 kg - 12 kg

Scandinavia Mini
met Scandinavische
zalm & rendier
1 kg - 4 kg

Natvoer
JUNIOR

Kalf & kip

met eend, aardappelen
en olijfolie
300 g

Hert & kip

met kalkoen, volkorenpasta en lijnolie
300 g

Kalfsharten & kip
met aardappelen en
Provençaalse kruiden

300 g

Rund

met aardappelen
en zwartekomijnolie
300 g

Alpine

met alpenrund
& kalkoen
400 g

ADULT

Alpine

met alpenrund
& kalkoen
400 g - 800 g

Bretagne

met Franse eend
& kip
400 g - 800 g

Mediterran

met Italiaanse buffel
& kip
400 g - 800 g
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ONZE KWALITEITSBELOFTE:
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 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

TEVREDENHEIDSGARANTIE

* In de geselecteerde grondstoffen.
** Geldig voor alle Real Nature droogvoer.

Tevreden of
geld terug**

ALLES MET ÉÉN KLIK
Het volledige assortiment
vind je op de homepage
van Real Nature.
www.real-nature.com
Exclusief bij Maxi Zoo. www.maxizoo.be

Scan voor meer
informatie

