
Gevriesdroogd vlees

K9 Natural is een revolutionair hondenvoer uit Nieuw-Zeeland, dat wordt geproduceerd met 
gevriesdroogde verse ingredienten dat de kwaliteit van de natuurlijke verse toevoegingen 
combineert met de voedingsvereisten van jouw hond. K9 Natural gevriesdroogd vlees heeft 
een lange houdbaarheidsdatum, hoeft niet in de koeling en is ideaal om mee te nemen op reis.  
Er hoeft alleen maar lauw water toegevoegd te worden en de hond heeft een 
uitgebalanceerde rauwe maaltijd.
K9 gevriesdroogd vlees biedt een volledig nieuwe, eenvoudige en gemakkelijke toepassing van 
rauw voedsel en is tevens handig verpakt.

K9 – De natuurlijke voeding waar jouw hond dol op is!
De uitgestrekte en ongerepte Nieuw-
Zeelandse natuur met zijn bergen, bossen, 
meren, grote valleien en groene weides – 
dat is de bron van K9 Natural. Het 
landschap is niet alleen pittoresk, maar 
geeft ook alles wat jouw hond nodig heeft 
in een zeer voedzaam voer.

Jouw hond zal dol zijn op K9 Natural. Hierbij is heel goed gekeken naar het leven van de 
naaste verwant van de hond: de wolf. Wolven 
gedijen op rauw vlees, bot, organen en bloed. 
Genetisch gezien verschillen de hond & de 
wolf slechts 0.2% van elkaar en dit is 
waarom K9 Natural het recept van de natuur 
immiteert. Het bedrijf is in 2006 begonnen 
met als doelstelling 's werelds beste 
hondevoer te maken. 

Honden moeten levendig zijn, niet aan het overleven. Het voer moet daarom aan een aantal 
voorwaarden voldoen: in de eerste plaats moet het goed smaken en ten tweede moet het 
compleet en uitgebalanceerd zijn in de voedingsstoffen die een hond nodig heeft. De 
verhouding en de natuurlijke vorm van de voedingsstoffen zijn zeer belangrijk en maakt dat 
het voedsel volledig geabsorbeerd wordt. Het bevat daarom geen gekookte ingredienten, 
want koken degradeert of vermindert sterk de kwaliteit van het voedsel. 
Het voer moet een hoog eiwit gehalte hebben, dat zijn de bouwstenen voor het lichaam (oa. 
de spieren). Vetten zijn nodig voor de energie en de micronutrienten vitamines en mineralen 
zijn nodig om goed in de energie te zitten. Het gevolg is een slanke sterke hond, met een 
goede basisconditie en weinig gevoelig voor letsels en vermoeidheid. 
De verhouding eiwit/vet dient ongeveer 1/1 te zijn. Natuurlijk vet verbetert de conditie van 



huid en haar, te zien als weinig droge, jeukplekken, minder roos, betere haargroei en een 
glanzende vacht.

Honden hebben ook een kleine hoeveelheid koolhydraten nodig, in de vorm van langzame 
koolhydraten uit verse groente en fruit. Geen zetmeel van tarwe, rijst, mais ed. Deze zijn nl. 
erg moeilijk te verteren en worden gemakkelijk in lichaamsvet omgezet. 
Natuurlijk is het logisch dat het voer goed en makkelijk verteerbaar moet zijn. Aan de 
ontlasting is te zien of dat zo is: weing, vast en weing geur. 

In het kort:
K9 Natural is gemaakt met 85% echt vlees, bot en bloed, plus 15% vers fruit en groenten, 
hele eieren en knoflook. 
K9 Natural bevat geen granen (zoals tarwe, rijst, mais en gluten), is vrij van antibiotica, 
hormonen, kunstmatige toevoegingen (zoals kleur- en smaakstoffen) en 
conserveringsmiddelen en het bevat ook geen supplementen.


