een zeer
gezonde
aanvulling

Henne Kronch Zalmolie
Henne Kronch Zalmolie is een uitermate gezonde,
natuurzuivere en smakelijke aanvulling op het voedsel
van uw hond of kat.
De Henne Kronch Zalmolie wordt
koudgeperst uit verse zalm.
Koudpersen garandeert dat zoveel
mogelijk essentiële vetzuren bewaard
blijven. Omdat de zalmolie gewonnen
wordt uit een ‘vette’ vissoort, is het
rijk aan de essentiële Omega-3 en
Omega-6 vetzuren.
Dieren hebben beide genoemde
vetzuren iedere dag nodig voor een
goed werkend afweersysteem.
Symptomen of problemen die
kunnen optreden bij een gebrek
aan essentiële vetzuren zijn:
•	Verzwakking van het
immuunsysteem
• Problemen met de stofwisseling
•	Allergische reacties
•	Droge huid, huidjeuk en eczeem
• Huidontsteking en schilfers
•	Geknakte haren en slechte
vachtconditie
•	Onvoldoende nierfunctie en
leverproblemen
•	Groeistoornissen
• Slechte eetlust
• Slechte wondgenezing
•	Een algemene verzwakking
van de klierfunctie, inclusief de
geslachtsklieren.

Importeur:
SanaV esta, Eelde

Henne Kronch Zalmolie wordt
gewonnen uit één vissoort, de zalm.
Het grote voordeel hiervan is dat het
rijk is aan onverzadigde vetzuren.
Samenstelling
Henne Kronch Zalmolie bevat per
pompslag van 4 ml 1050 mg Omega-3
vetzuren (26,3%), waarvan 350 mg EPA
en 450 mg DHA, en 150 mg Omega-6
vetzuren (3,75%). De verhouding
Omega-3 / Omega 6 is 7:1.

Henne Kronch
zalmolie is verpakt
in een kunststof
fl es die geen licht
doorlaat, waardoor
de werkzame
bestanddelen
uitstekend bewaard
worden.
Op de verpakking
staat de dosering
vermeld in het
aantal te geven
pompslagen.

Verkrijgbaar in:
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.500 ml

Het neusje van de zalm

Henne Kronch Zalmsnacks

snacks
met Écht
verse zalm

Gemaakt van écht verse noorse zalm, granenvrij en
hypoallergeen.
Henne Kronch Zalmsnacks zijn ideaal
voor tijdens de africhting, gehoorzaamheidscursus of als absolute verwennerij van uw hond. Daarnaast zijn er
geen geur- kleur- en smaakstoffen
toegevoegd aan de Henne Kronch
Zalmsnacks. Ze bevatten de essentiële
onverzadigde vetzuren Omega-3 en
Omega-6.
Henne Kronch “ Original”
Zalmsnacks van 100% Zalm
De “Original” zalmsnacks zijn gemaakt
van 100% zalm, granenvrij en hypoallergeen. De “Original” zalmsnacks zijn
enorm populair en geliefd bij honden
en de eigenaren. Een absolute verwennerij die voor uw hond naast lekker ook
verantwoord is.
Voedingswaarde per 100g: 570 kCal,
ruw eiwit: 39,8 g, vet: 44,9 g, as: 10,3 g.
KRONCH
ORIGINAL

Verkrijgbaar in
175 gram & 600 gram

KRONCH
pocket

Verkrijgbaar in
175 gram & 600 gram

Henne Kronch Zalmsnacks
“ Pocket”
De “Pocket” zalmsnacks zijn gemaakt
van 85% zalm en 15% aardappelmeel.
Het grote voordeel van deze snacks is
dat ze minder vet aanvoelen en meer
geschikt zijn om in uw jaszak te bewaren. Uw hond vindt ook de “Pocket”
zalmsnacks ongetwijfeld heerlijk!
Voedingswaarde per 100 g: 513 kCal,
ruw eiwit: 31,5 g, vet: 35,1 g, as: 8,6 g.
Henne Monch “ Original”
Zalmsnacks 100% Zalm voor
de Kat
Naast de zalmsnacks voor de hond zijn
er ook heerlijke zalmsnacks voor uw
kat. De Henne Monch “Original” Zalmsnacks zijn gemaakt van 100% zalm.
Voedingswaarde per 100 g: 570 kCal,
ruw eiwit: 39,8 g, vet: 44,9 g, as: 10,3 g.

monch

Verkrijgbaar in
175 gram

De Henne Kronch
Zalmsnacks zijn
verkrijgbaar in een
handige hersluitbare
foliezak van 175 gram
en een grotere zak van
600 gram, alleen voor de
Kronch (hondvarianten)
van toepassing.

www.henne.nl

Henne Kronch Kattenvoer

brokjes op
basis van
verse zalm

hét
High energy
supplement

Henne Kronch Pemmikan

Henne Kronch Adult premium kattenbrokjes op basis van
verse zalm en op kwaliteit geslecteerde bestanddelen maken
deze brokjes tot een niet te overtreffen voer voor uw kat.

Kronch Pemmikan, hèt unieke ‘ high energy’ supplement
voor uw werkhond en de beste bijvoeding voor sterk
vermagerde honden en zogende teven.

• Omega-3-vetzuren versterken het
immuunsysteem, verhogen de
vruchtbaarheid en verminderen het
risico op aandoeningen van hart en
bloedsomloop.
• Arachidonzuur helpt huidschilfers,
droge huid en huidinfecties
voorkomen, Omega-6-vetzuren
geven uw kat een gezonde en
glanzende vacht.
• Taurine is een belangrijk aminozuur,
essentieel voor het zenuwstelsel en
hart.

Kronch Pemmikan is een high energy
voedingssupplement voor werkende
honden dat u naast hun normale voer
geeft. Het bevat ca. 6000 kcal./kg.
Kronch Pemmikan bestaat voornamelijk uit vet, eiwit en druivensuiker.

Zonder kunstmatige
toevoegingen
Vanwege het hoge gehalte aan verse
zalm is het belangrijk het product
goed te verpakken en zo vers mogelijk
te voeren, daarom is Henne Kronch
voor de kat verpakt in zakjes van 750g
(of 10 zakjes in één grote zak van
7,5 kg). De verpakkingswijze maakt
het mogelijk Henne Kronch te maken
zonder toevoeging van chemische
conserveringsmiddelen.

Daarnaast bevat de Henne Kronch
voor katten toegevoegde kruiden
die eetlustbevorderend werken en
de gezondheid van uw kat ten goede
komen.

Kronch Pemmikan is ontwikkeld in
samenwerking met de Sirius Patrouille van
het Deense Leger. Deze eenheid gebruikt
80 sledehonden uit eigen fokkerij voor de
bewaking van het Nationaal Park NoordoostGroenland.

B ijvoeding
Kronch Pemmikan kan ook gebruikt
worden om honden die te mager
zijn bij te voeren en om teven na het
werpen aan te laten sterken. Ook
tijdens de lactatieperiode hebben
teven baat bij deze bijvoeding.
Zogende teven en sterk vermagerde
honden geeft u dagelijks ½ tot 4
stukjes van 50 gram verdeeld over de
dag, afhankelijk van de grootte van de
hond.

Prestaties
Kronch Pemmikan is ideaal voor
honden die prestaties moeten leveren
zoals jachthonden, waakhonden,
sledehonden maar ook voor bijvoorbeeld showhonden. Bovendien
vermindert de spanning of stress.
Dagelijkse hoeveelheid
De geadviseerde hoeveelheid Kronch
Pemmikan voor uw actieve hond
is doorgaans 100 tot 200 gram per
dag, afhankelijk van gewicht en het
activiteitsniveau van uw hond.
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Een verpakking
á 400 gram bevat
8 deelblokjes.
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Ingrediënten
Verse zalm, vismeel, kippenvleesmeel, mais, rijst, gedroogd varkensbloed, kippenvet, erwten,
gedroogde zalm, lijnzaad, gedroogd citrusfruit, gedroogd ei, gehydroliseerd kippeneiwit, zalmolie,
gedroogd biergist, gedroogd suikerbiet, vitaminen- en sporenelementen, gedroogde kippenlever,
lecithine, zeoliet, zeezout, natriumwaterstofsulfaat, cholinechloride, DL-methionine, taurine, citroenzuur, groenten & kruiden. Voedingswaarde per 100g: 370 kCal, ruw eiwit: 37,0 g, vet: 18,0 g, as: 2,6 g.

Door middel van
Kronch Pemmikan
is het mogelijk
uw hond grote
hoeveelheden
makkelijk opneembare energie te
geven. De maag
van de hond raakt
niet overvuld.

Percentage >

Een hersluitbaar
zakje van 750
gram is (voor
een gemiddelde
kat) voldoende
voor 14 dagen.

Tijd >

Prestaties zonder Pemmikan
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