
De natuurlijke 
helpende hand 

voor uw hond! 

HOKAMIX

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

VO
ED

IN
G

ON
DE

RS
TE

UN
IN

G
GE

W
RI

CH
TE

N
HO

KA
M

IX
 A

SS
OR

TI
M

EN
T

OV
ER

 H
OK

AM
IX



Wereldwijd
HOKAMIX is o.a. te verkrijgen in:
Nederland, Amerika, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Groot Brittannië, Ierland, Italië, Japan, Letland, Litouwen, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, 
Slovenië, Spanje, Suriname, Zweden en Zwitserland. 
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Beste hondenliefhebbers,
Wij zijn zeer verheugd dat u onze brochure heeft 
opengeslagen. Wij laten u graag kennismaken met 
alle HOKAMIX producten. Het assortiment bestaat 
uit eerlijke kwaliteitsproducten van hoogwaardige 
en natuurlijke ingrediënten. Deze ingrediënten zijn 
een belangrijke bron van onmisbare stoffen voor het 
hondenlichaam. 

Als dierenliefhebbers beseffen wij ons goed dat  
u het beste wilt voor uw hond. Eén lang leven in 
optimale gezondheid, zonder beperkingen, wensen 
we elke hond toe. Om uw hond dit leven te geven is 
goede en complete voeding noodzakelijk.  

Veel klachten die verband houden met voeding – en 
dat zijn er veel – kunnen door een goed  
uitgebalanceerde voeding worden voorkomen of 
verbeterd. Een verstandige aanvulling op de  
basisvoeding is HOKAMIX. Hiermee stemt u in een 
handomdraai de maaltijd af op de behoeften van uw 
hond. 

Naast HOKAMIX leveren wij ook producten van 
GRAU en Sanavesta. Dit zijn eveneens eerlijke  
kwaliteitsproducten, gemaakt van natuurlijke  
ingrediënten, die hun werking in de praktijk hebben 
bewezen. 

Graag staan wij u met raad en daad terzijde om een 
passend product voor uw huisdier te vinden.

Jan Kroeske en het Kroeske-team
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HET ORIGINELE RECEPT

Foto: J. Bywaletz

"Problemen die zich in jaren opbouwen,  
zijn niet in een paar dagen te verhelpen. 
Geneesmiddelen hebben snel effect, maar  
pakken vaak de symptomen aan en niet de  
oorzaak. De kruiden in HOKAMIX doen dat wel! 
Het heeft alleen ongeveer 7 weken tijd nodig."

Jan Kroeske, directeur

HOKAMIX
HOKAMIX Kruiden is het originele recept, dat sinds 
de jaren ’80 op de markt is. De combinatie van de  
30 verschillende kruiden heeft een drievoudige  
werking:

✔  reinigt het lichaam
✔  ondersteunt een optimale stofwisseling  

en vertering
✔  vult eventuele tekorten in de voeding aan

HOKAMIX bestaat uit kruiden die de spijsvertering 
en stofwisseling goed laten verlopen. Hierdoor  
worden de opgenomen voedingsstoffen verwerkt en 
omgezet in waardevolle bouwstoffen. Zo worden 
vitaminen, mineralen en spoorelementen optimaal 
benut en aangevuld. 

Wanneer de spijsvertering en stofwisseling niet  
optimaal functioneren, kunnen organen daaronder 
lijden. Als afvalstoffen niet goed worden afgebroken 
door de lever of afgevoerd door de nieren, ontstaat 
er een opeenhoping van afvalstoffen. Dit kan overal 
in het lichaam klachten veroorzaken, zoals huid- en 
vachtproblemen en/of gewrichtsaandoeningen. 
 
Door toevoeging van HOKAMIX aan de basisvoeding 
komt en/of blijft het lichaam op een natuurlijke 
manier in balans en kunnen vele, vaak langdurige, 
problemen worden aangepakt.  
Het is mogelijk dat in de eerste weken van gebruik 
de klachten erger worden, omdat het lichaam van 
binnenuit wordt gereinigd en alle afvalstoffen eerst 
uit het lichaam moeten. De eerste effecten van  
herstel zullen na circa 6 weken zichtbaar worden, 
mits de aanbevolen dosering dagelijkse wordt  
gegeven. Het resultaat is een goed gevoed lichaam, 
met een goede weerstand, een glanzende vacht en 
een mooie huid, dat in balans is.

HOKAMIX ondersteunt (bij):
Huid en vacht Vitaliteit Bewegingsstelsel
✔ schilfers ✔ hart- en bloedvaten ✔ pijn bij opstaan
✔ gevoelige huid ✔ lever en nieren ✔ problemen bij bewegen
✔ kale plekken ✔ conditie ✔ groei(pijnen)
✔ overmatig haarverlies ✔ het maagdarmkanaal  ✔ slappe pezen en banden
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STOFWISSELING EN GEZONDHEID

Wat is stofwisseling?

Voor een optimale stofwisseling en gezonde groei heeft het lichaam 

veel voedingsstoffen en ondersteuning nodig.

Op-, af- en ombouw

LichaamVoedingsstoffen Afvalstoffen

versterkt pezen, 
botten en 
gewrichten

verhoogt de mentale  
weerbaarheid

optimaliseert 
de maag- en 
darmfunctie

OPTIMALE 

STOFWISSELING

De stofwisseling is het samenspel van af-, op- en 
ombouw van voedingsstoffen. Elk lichaam heeft  
voedingsstoffen nodig om gezond te blijven. De  
toevoer van voedingsstoffen wordt uitsluitend 
bepaald door voeding, daarom is de kwaliteit zeer 
belangrijk. De stofwisseling reguleert de afvoer van 
afvalstoffen. 

Hondenvoeding bevat o.a. vlees, vet, granen en  
groenten. De voedingsstoffen worden in de maag en 
darmen verwerkt en omgebouwd tot kleine bouw-
stenen. Dan worden ze via het darmslijmvlies van  
uw hond in het bloed opgenomen. Hierna gaan ze  
op weg naar hun bestemming; de verschillende 
organen. 

Het hondenlichaam bestaat uit veel organen en 
weefsels. Deze zijn achtereenvolgens weer uit cellen 
opgebouwd. Elk goed functionerende lichaamscel 
moet op het juiste tijdstip de juiste voedingsstof in 
de juiste hoeveelheid ontvangen. Stel dat meerdere 
cellen van een orgaan of weefsel van uw hond niet 
de hoogst mogelijke prestatie leveren, dan kan het 
hele orgaan niet optimaal functioneren. Na enige 
tijd kunnen er dan klachten ontstaan.

Waarom is een optimale stofwisseling zo  
belangrijk?
Heeft uw hond een stofwisselingsstoornis of is uw 
hond 'op oudere leeftijd' gekomen? Dan is hij  
minder goed in staat de noodzakelijke voedings-
stoffen uit zijn voeding te halen. Zo ontstaat er  
snel een voedingstekort. Voedingstekorten met 
betrekking tot noodzakelijke bestanddelen (eiwitten, 
vetzuren, vitaminen, mineralen of sporenelementen) 
kunnen twee oorzaken hebben:

1.  Ontoereikende opname van voedingsstoffen  
Ook bij een hoogwaardige complete voeding kan 
de opname van voedingsstoffen ontoereikend 
zijn. In dat geval kunt u het lichaam helpen.  
Vele kruiden bevatten o.a. etherische oliën en 
werkstoffen, die het lichaam van uw hond onder-
steunen. Zij zorgen ervoor dat alleen het beste  
uit het voer wordt opgenomen. Stofwisselings-
problemen herkent u vooral aan de slechte 
vachtstructuur en huidirritatie.

2.  Slechte toevoer van voedingsstoffen naar het 
haarzakje 
Afvalstoffen en stoffen die ontstaan in de stof-
wisseling kunnen in het lichaam van uw hond 
worden opgeslagen. Dit gebeurt meestal in de 
lederhuid, in de ruimtes tussen de cellen.  
Deze afvalstoffen verhinderen dat waardevolle 
voedingsstoffen naar de cellen in de boven  
gelegen huidlagen worden vervoerd. Dat is de 
reden waarom eczeem of schilfers ontstaan die  
tot jeuk leiden. Door een slechte toevoer van  
voedingsstoffen naar het haarzakje is de vacht 
niet meer glanzend en mooi.

beschermt 
de huid en 
vacht

versterkt het  
immuunsysteem

verbetert vitaliteit 
en conditie
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OVERZICHT KRUIDEN

Alfalfa

Vrouwenmantel (Alchemilla 
vulgaris L.)

Rozemarijn (Folia Rosmarini) 

Cayennepeper (Capsicum 
frutescens L.)

•  Alfalfa (Medicago Sativa L.) bevordert de vetstofwisseling en heeft een  
positieve werking bij groeistoornissen en bloedarmoede.

•  Anijs (Anisum stellatum) is spijsverteringsbevorderend en heeft een  
kalmerende werking bij maagdarmkrampen. Het helpt bij een opgeblazen 
gevoel en heeft een positieve werking op lever en gal.

•  Brandnetel (Urtica dioica L.) stimuleert de afgifte van spijsverteringssappen en 
de nierfunctie. Daarbij zorgt het voor een glanzende vacht.

•  Vrouwenmantel (Alchemilla vulgaris L.) is bloedreinigend en verlicht bij ontste-
kingen.

•  Echte Guldenroede (Solidago virgaurea L.) stimuleert de nieractiviteit.
•  St. Janskruid (Hypericum perforatum L.) stimuleert de leveractiviteit, kalmeert 

de zenuwen en versterkt de spieren.
•  Kalmoes (Acorus calamus L.) stimuleert de nierfunctie en heeft een positieve 

werking bij gewrichts- en spierpijnen. 
•  Grote Klis (Arctium Lappa L.) werkt bloedreinigend. Het stimuleert gal en lever 

en is zwak vochtafdrijvend. Daarbij heeft het een gunstige invloed op een  
verhoogde uitscheiding van huidvetten. 

•  Longkruid (Pulmonaria officinalis L.) bevat een zeer hoog kiezelzuuraandeel. 
De primaire functie van silicium/kiezel ligt in de ontwikkeling van bindweefsel, 
dat stevigheid geeft aan botten, kraakbeen, bloedvaten, huid en pezen.

•  Rozemarijn (Folia Rosmarini) heeft een positieve werking op de  
geslachtsorganen en werkt spijsverteringsbevorderend. Het hoge gehalte aan 
etherische oliën reguleert het zenuwstelsel.

•  Heermoes (Equisetum arvense L.) bevat kiezelzuur, die een positieve werking 
heeft op het centrale zenuwstelsel, botten, huid, bindweefsel en lymfeklieren.

•  Duizendblad (Herba Millefolli) reguleert de spijsvertering en werkt positief bij 
maagproblemen.

•  Driekleurig viooltje (Viola tricolor L.) werkt positief op de huid, de lymfeklieren 
en het maagdarmkanaal. Het is bloedreinigend en erg goed in te zetten bij een 
gevoelige en/of rode huid.

Groente:
•  Cayennepeper (Capsicum frutescens L.) stimuleert de bloedsomloop en de 

hartfunctie. 

Belangrijke kruiden in HOKAMIX
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EENVOUDIG DOSEREN

A)

C)

Om het doseren eenvoudig te maken..
hebben wij bij alle HOKAMIX producten de  
aanbevolen dosering in een overzichtelijke schijf  
geplaatst. U kunt snel en gemakkelijk met het gewicht 
van uw hond bepalen welke dosering voor uw hond 
van toepassing is.

Voorbeeld  
A): Onze hond weegt 9 kilo, dan is de  
aanbevolen dosering 10 gram per dag.

B): Onze hond weegt 9 kilo, dan is de  
aanbevolen dosering 2 stuks per dag.  
Niet geschikt voor pups.

C): Onze hond weegt 9 kilo, dan is dit product  
niet geschikt. Het product is alleen geschikt  
voor pups en kleine honden (tot 5 kilo). 

Belangrijk:
·  Niet beginnen met het geven van HOKAMIX  

tijdens de dracht of lactatie. Als u minstens  
3 maanden voor de dracht al HOKAMIX gaf,  
kunt u dit gerust blijven geven.

·  HOKAMIX niet geven aan pups jonger dan drie 
weken.

·   Indien gewenst (bij hardnekkige klachten) mag u 
de dosering van HOKAMIX verdubbelen. U dient deze 
dubbele dosering op te bouwen in minimaal  
5 dagen en gedurende 6 weken aan te houden.

·  Voeding met HOKAMIX hoeft u niet aan te vullen met 
andere vitamine- of kalkpreparaten.

·  U mag HOKAMIX niet verhitten boven 35 graden. 
·  Niet meer voeding klaarmaken dan voor één dag.  

honden  
tot 5 kg

pups  
vanaf  

3 weken

honden  
tot 10 kg

honden  
tot 15 kg

honden  
vanaf 15 kg

honden  
vanaf 40 kg

g ra m  p e r d a g

2,5 5

15 15
25 10

stu k s p e r d a g

1

3 3
5 2

st u k s p e r d a g

1 tot 5

B)

Foto: @ Erik Lam, 123RF
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HOKAMIX ASSORTIMENT

HOKAMIX Kruiden
✔  het originele recept met 30 kruiden 
✔ voor ondersteuning van het gehele lichaam
✔ zeer effectief bij bestaande aandoeningen
✔ geschikt voor alle honden
✔ als aanvulling op de voeding 

HOKAMIX Kruiden kunt u gemakkelijk toevoegen 
aan de dagelijkse voeding van uw hond.
Voert u brokken? Week deze eventueel eerst in lauw-
warm water. U kunt HOKAMIX ook door kwark, 
yoghurt of karnemelk mengen. Door het meegele-
verde maatschepje kunt u gemakkelijk doseren.

Verkrijgbaar in:  
150 g/400 g/800 g/2,5 kg/5 kg/10 kg   

Samenstelling: 
Overige planten en daarvan afgeleide producten  
en bijproducten (kruiden).

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 10,10 %, Ruw vet 7,1 %, Ruwe celstof  
13,8 %, Ruw as 45,2 %, Vocht 5,8 %, Calcium 14,2 %, 
Fosfor 0,28 %.

gluten
vrij

HOKAMIX Tabletten
✔  de originele kruiden in tabletvorm
✔  voor ondersteuning van het gehele lichaam
✔  zeer effectief bij bestaande aandoeningen
✔  geschikt voor alle honden(ook lastige eters)
✔  als aanvulling op de voeding 

HOKAMIX Tabletten kunt u door het voer van uw 
hond mengen of als extraatje geven. Elke HOKAMIX 
Tablet bevat 2,5 gram originele HOKAMIX Kruiden.

Verkrijgbaar in:  
80 st./200 st./400 st.  

Samenstelling: 
Overige planten en  
daarvan afgeleide producten  
en bijproducten (kruiden). 

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 9,0 %, Ruw vet 12,0 %,  
Ruwe celstof 5,0 %, Ruw as 47,0 %, Vocht 5,0 %.

Foto: J. Bywaletz

g ra m  p e r d a g

2,5 5

15 15
25 10

st u k s p e r  d a g

½ 2

7 6
8 4

gluten
vrij

Zie pagina 4 voor meer informatie  
over HOKAMIX.

’’... met HOKAMIX en een beetje geduld,  
hebben al veel hondenliefhebbers verbluffende  
resultaten bereikt!’’
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HOKAMIX ASSORTIMENT

HOKAMIX Snack/Snack Petit
✔  een gezond lekkernij met vers kippenvlees
✔  voor ondersteuning van het gehele lichaam
✔  zeer effectief bij bestaande aandoeningen
✔  als aanvulling op de voeding

HOKAMIX Snack en Snack Petit bestaan uit de originele  
HOKAMIX Kruiden in combinatie met smakelijk  
kippenvlees. Elke HOKAMIX Snack bevat 5 gram en elke 
Snack Petit 1 gram kruiden. Hierdoor hebben de snacks 
dezelfde positieve werking als de HOKAMIX Kruiden. 
Zo kunnen honden op een gezonde manier worden 
verwend.

Verkrijgbaar in:  
400 g/800 g/2,25 kg/4,5 kg 

HOKAMIX Bonies/Minis
✔  een caloriebewuste beloning (slechts 2 %)
✔  puur plantaardig
✔  handig bij africhten en training
✔  bevat zeealg (Spirulina)

HOKAMIX Bonies en Minis zijn puur plantaardige en 
caloriearme snacks. Naast de originele HOKAMIX  
kruiden bevatten deze snacks Spirulina (een zeealg). 
Spirulina is een bron van meer dan 90 hoogwaardige 
werkzame stoffen, waaronder eiwitten en vitaminen. 
Deze werkzame stoffen heeft uw hond nodig voor 
energie, vitaliteit en een optimale ondersteuning van 
het immuunsysteem. HOKAMIX Bonies en Minis bevat-
ten slechts 2 % vet en zijn daarom een zeer geschikte 
beloning voor honden die aanleg hebben voor overge-
wicht. HOKAMIX Bonies en Minis bevatten niet genoeg 
HOKAMIX kruiden om aan de dagelijks aanbevolen 
dosering te voldoen. Wij adviseren daarom om ook 
HOKAMIX Kruiden of Tabletten te geven.

HOKAMIX Bonies verkrijgbaar in: 200 g/400 g
HOKAMIX Minis verkrijgbaar in: 200 g

Samenstelling: 
Overige planten en daarvan afgeleide producten  
en bijproducten (kruiden), granen, zeealgen, oliën  
en vetten.

Analytische samenstelling:  Bonies Minis
Ruw eiwit 11,5 % 11,5 %
Ruw vet 2,0 % 2,0 %
Ruwe celstof 1,0 % 1,5 %
Ruw as 11,0 % 7,5 %
Vocht 16,0 % 18,0 % 

Aanvullend advies:
Voor grote(re) honden adviseren wij HOKAMIX 
Bonies. Voor pups en kleine honden adviseren wij 
HOKAMIX Minis.

Bonies: grootte ca. 27 x 15 mm
Minis: grootte ca. 10 x 10 mm 

s tu k s  p e r  d a g
3 3

5 2

s t u k s  p e r  d a g, z
ie

 a
dv

ie
s1 tot 5

tot . .. s tu k s  p e r d a g

8

20 15
10

tot . .. s tu k s  p e r d a g

2

8 6
12 44

Samenstelling: 
Overige planten en daarvan afgeleide producten  
en bijproducten, granen, vlees en dierlijke  
bijproducten (kip).  

Analytische samenstelling: Ruw eiwit 22,5 %,  
Ruw vet 7,3 %, Ruwe celstof 7,0 %, Ruw as 5,4 %, 
Vocht 9,8 %.

Aanvullend advies:  
Voor honden zwaarder dan 5 kg adviseren wij 
HOKAMIX Snack. Voor pups (vanaf 3 weken) en kleine 
honden tot 5 kg adviseren wij HOKAMIX Snack Petit. 
Dosering Snack Petit: per kg lichaamsgewicht 1 Snack 
Petit per dag. De hoeveelheid  
langzaam opbouwen.

Tip: Voor honden met allergieklachten 
adviseren wij HOKAMIX Kruiden of 
Tabletten. Snack en Snack Petit  
bevatten mogelijke allergenen in de 

vorm van kip en tarwe.

calorie
bewust
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HOKAMIX ASSORTIMENT

HOKAMIX Skin & Shine
✔  voor een mooie glanzende vacht
✔  bij ligplekken, een droge/schilferige huid en extreem haaruitval
✔  snel een zichtbaar effect
✔  pakt problemen van binnenuit aan
✔  ideale verhouding van Omega-3 en Omega-6 verzuren
✔  extra Omega-7 vetzuren ter bevordering van de regeneratie van de huid
✔  extra Omega-9 vetzuren ter ondersteuning van de hartfunctie en een gezonde  

cholesterolspiegel

HOKAMIX Skin & Shine bestaat uit koudgeperste olie uit  
Afrikaanse en Amerikaanse noten. De notenolie bevat  
verschillende essentiële onverzadigde vetzuren, die voor  
het hele lichaam van groot belang zijn. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 
✔  essentiële vetzuren (noodzakelijke)
✔  niet essentiële vetzuren (kunnen door het lichaam  

worden aangemaakt)
✔  onverzadigde vetzuren (voor het organisme waardevol)
✔  verzadigde vetzuren (energieleverancier)

Essentiële vetzuren
Elk lichaamsweefsel en orgaan bestaat uit zeer specifieke cellen. Zo is de huid het grootste orgaan van het 
lichaam. Het bestaat uit talrijke individuele cellen. Essentiële, onverzadigde vetzuren zijn een bestanddeel 
van elke celwand. Is er een tekort aan deze vetzuren, dan heeft dit invloed op het hele weefsel.  
De gevolgen zijn klachten zoals schilfers, eczeem, afgebroken haren en een te losse vacht die gemakkelijk  

en blijvend uitvalt. 
Essentiële vetzuren moeten aan uw hond worden aangeleverd met de 
voeding. Eenvoudige toevoeging van pure oliën zoals zonnebloem-, olijf-, 
zalm-, of teunisbloemolie is minder zinvol, omdat dit maar één van de  

vetzuurtypen bevat. 
Skin & Shine voldoet daarentegen wel aan de benodigde verhouding van  

vetzuren. Als u Skin & Shine dagelijks over de voeding van uw hond geeft, 
bereikt u snel het gewenste doel: het huidweefsel herstelt, schilfers  
verminderen en voortdurende haaruitval wordt tegengegaan.

Verkrijgbaar in: 
100 ml/250 ml/1000 ml (navulling)

Samenstelling:  
Plantaardige oliën van Afrikaanse en Amerikaanse koudgeperste noten, 
Omega-3, -6, -9 vetzuren.

Analytische samenstelling:  
Ruw vet 97 %.

Toevoegingsmiddelen:  
Vitamine A (E672) 234.000 IE/kg, Vitamine D3 (E671) 23.400 IE/kg, 
Vitamine E (E307) 1065 mg/kg.

m
l pe r da g

2 2

6 4
8 2

Vetzuren

essentieel  
(noodzakelijk, kunnen niet door 

lichaam zelf aangemaakt worden)

verzadigd  
(minder  

waardevol) 

onverzadigd  
(van groot belang 
voor het lichaam)

Omega 3   Omega 6   Omega 7   Omega 9

niet 
essentieel 
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Chlorella

Om huidproblemen doeltreffend 
aan te pakken, wordt aan het  
kruidenmengsel HOKAMIX een  
bijzondere zoetwateralg toege-
voegd: Chlorella.  

HOKAMIX Forte

gluten
vrij

5

g r a m p e r da g15 15
20 10

Ter ondersteuning van hardnekkige huidproblemen.

HOKAMIX Forte is de ideale ondersteuning bij: 
✔  extreem haaruitval
✔  droge, rode en/of gevoelige huid
✔  dunne beharing
✔  jeukklachten.

Tevens wordt de spijsvertering en stofwisseling 
bevorderd en de natuurlijke weerstand versterkt.

"Ook ik dacht dat een compleet voer echt compleet is  
en dat je er vooral niets aan mag toevoegen. Maar  

hondenvoer is sterk gericht op de 'gemiddelde hond‘.  
Het ene lichaam werkt net even anders dan het andere. 

Het is raadzaam de tekorten aan te vullen om  
gezondheidsklachten te voorkomen." 

Marina van de Water-Veenendaal, Dierenarts

Foto: @ Martin Valigursky, 123RF

Tip: Bij hardnekkige klachten adviseren
wij om een combinatie van HOKAMIX 
Forte en HOKAMIX Skin & Shine te 
geven.

Samenstelling:  
Overige planten en daarvan afgeleide producten en 
bijproducten (kruiden), zeealg (chlorella).

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 12,9 %, Ruw vet 12,2 %,  
Ruwe celstof 8,6 %, Ruw as 46,1 %, Vocht 3,8 %, 
Calcium 12,5 %, Fosfor 0,3 %.

Dit optimaliseert de vele positieve eigenschappen 
van de gebruikte kruiden. Chlorella bevat namelijk 
essentiële aminozuren, belangrijke vitaminen en 
mineralen. Dat maakt HOKAMIX Forte de ideale 
ondersteuning bij vele huidproblemen, vooral bij 
een rode huid en algemene jeukklachten.

Chlorella heeft twee belangrijke eigenschappen:
1.  Het absorbeert zware metalen en is daarom zeer 

belangrijk voor de ontgifting van het lichaam. 
2.  Het bevat een natuurlijke groeifactor (Chlorella 

Growth Factor (C.F.G.)) die de celdeling (en daarmee 
het herstel van beschadigd huidweefsel) versnelt.

5
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Huidproblemen door voedingstekorten
Slecht verteerbare eiwitresten (uit plantaardige 
grondstoffen of vleesbestanddelen van mindere 
kwaliteit), chemische bestanddelen (conserverings-
middelen, kleur- en geurstoffen) worden bij een 
gezonde hond voornamelijk door de nieren gefilterd 
of via de darm met de ontlasting uitgescheiden. Lukt 
het de stofwisseling niet meer op deze manier, dan  
probeert het lichaam ze via het huidoppervlak kwijt 
te raken. De in de onderhuid opgeslagen resten of 
afvalstoffen geven dan jeuk, schilfers, haaruitval en 
ontstekingen.

Mogelijke oplossingen
•  overgaan op voeding dat is aangepast aan de  

eiwitbehoefte 
•  kiezen voor hoogwaardige, licht verteerbare  

eiwitbronnen (met veel vlees)
•  lekkernijen kritisch bekijken (niet teveel bullen-

pezen, varkensoren of kauwbotjes, deze bevatten            
circa 80 % eiwitten)

Huid- en vachtproblemen  
worden veroorzaakt door:

• voedingstekorten
• parasieten (vlooien, mijten)
• allergische reacties
• hormonale stoornissen
• chronische huidaandoening
• algemeen ongemak

Hoe ontstaan huidproblemen?
We bewonderen bij een hond als eerste de mooie 
glanzende vacht. Als een spiegel laat de vacht zien 
of het dier goede voeding en verzorging krijgt en of 
het gezond is. Aangezien de huid het grootste  
orgaan is in het lichaam, verdient het extra aandacht, 
ondersteuning en verzorging.

Een infectie door parasieten, ontsteking of ziekte  
in het algemeen moet altijd door een dierenarts  
worden behandeld. Veel voedselgerelateerde  
huid- en vachtproblemen zijn, door aanpassing  
van de voeding en toevoeging van supplementen, 
onder controle te krijgen.

HAAR BLOEDVAT

ZWEETKLIER
TALGKLIER

HAARSPIER
ZENUW

OPPERHUID 
(Epidermis)

LEDERHUID
(Corium)

ONDERHUIDS  
BINDWEEFSEL 
(Subcutis)

Naast eiwitten spelen essentiële vetzuren een  
onderscheidende rol bij een mooie, glanzende en 
stevige huid. Essentiële vetzuren worden niet door 
het lichaam aangemaakt, deze moeten onderdeel  
uitmaken van de voeding. Onverzadigde vetzuren 
zijn waardevoller voor het lichaam dan verzadigde 
vetzuren. Essentiële onverzadigde vetzuren maken 
onderdeel uit van de celstructuur. Bij tekorten kunt  
u defecten in weefsels zien, met huidproblemen 
zoals schilfers, eczeem, afgebroken haren of  
haaruitval tot gevolg.

Mogelijke oplossingen
•  onverzadigde, essentiële vetzuren toevoegen aan 

de voeding
•  verhouding aanhouden van: 5-10 Omega-6 tot  

1 Omega-3 vetzuren
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Wolter's ...
Hieronder ziet u de verhalen en foto's van Wolter  
en Enzo. Beide honden hadden hardnekkige  
huid- en vachtproblemen. Door het aanpassen van 
de voeding zijn beide honden weer hersteld.
Wolter, een Duitse Herder, had een heftige ontste-
king, vooral zijn kop was er slecht aan toe. Zijn huid 
schilferde enorm en zijn vacht was dof. Na 7 weken 
HOKAMIX Forte en HOKAMIX Skin & Shine te  
hebben gebruikt, blijft de heftige jeuk achterwege 
en zijn de plekjes over zijn hele lichaam verdwenen. 
Ook zijn conditie is sterk verbeterd: voorheen  
gedroeg hij zich als een oude hond, terwijl hij pas 
twee jaar oud is.

voor

navoor na

Wolter Enzo

... en Enzo's succesverhaal
Ook Herdershond Enzo leed onder acute vachtpro-
blemen. Hij heeft circa 3 maanden HOKAMIX Forte, 
HOKAMIX Skin & Shine en Sanofor gebruikt. Na het 
toevoegen van deze supplementen is de vacht van 
Enzo vrijwel opnieuw gevormd en is de huid com-
pleet hersteld.

Jan Kroeske: “Sinds de jaren ‘80 hebben wij al veel honden kunnen helpen. Soms kwamen baasjes ten 
einde raad bij ons terecht. Onder het motto 'baat het niet, dan schaadt het niet' begonnen ze met 
HOKAMIX. Meestal duurde het even voor de verandering zichtbaar werd, maar bijna altijd kwám die 
verandering. Het herstellend vermogen van de huid werd ondersteund, haren kwamen terug, de vacht 
werd weer vol en glanzend en/of gewrichten werden soepeler. De opleving van de dieren en de enorme 
opluchting en blijheid van hun baasjes maken onze inspanning elke keer weer de moeite waard. Het 
geeft ons enorm veel plezier en voldoening om honden in een optimale conditie te krijgen en te 
houden. Dus als het aan ons ligt, blijven wij dat nog heel lang doen!" Niet alle klachten zijn te voorko-
men, maar een groot deel wel: voeding is namelijk vaak een bepalende factor. Uit voorzorg HOKAMIX 
als aanvulling geven, is daarom een verstandig besluit.
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Bekken

Heupgewricht

Borstwervels

Ribben

Opperarmbeen

Dijbeen

Middenvoetsbeentjes

Kuitbeen

Enkelgewricht

Schoudergewricht

Spaakbeen

Elleboog

Schouderblad

Staartwervels

Kniegewricht

Lendenwervels

Scheenbeen

Nekwervels

VoetwortelgewrichtEllepijp

Gewrichtskraakbeen

Gewrichtskapsel

Gewrichtspleet  
met gewrichtssmeer

Gewrichtsbanden
Goede voeding is belangrijk voor 
mobiliteit 

Een gewricht bestaat uit minstens twee boteinden 
die tegen elkaar liggen en door pezen, banden en 
een gewrichtskapsel bij elkaar worden gehouden. 
Het gewricht wordt gestabiliseerd door een  
spierkorset (de omliggende spieren met hun pezen).
Intact kraakbeenweefsel is erg belangrijk, omdat dit 
zorgt voor een beschermlaag rondom het gewricht. 
Het gewrichtssmeer (Synovia) zorgt voor een pijn-
vrije en soepele beweging van het gewricht.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat de 
gezondheid van het skelet goed te beïnvloeden is 
met de juiste voeding. 

De keuze van goede voeding met de belangrijkste 
voedingsstoffen is de basis voor het bewegings- 
apparaat, zodat het goed wordt opgebouwd en zich 
goed kan ontwikkelen.

Pups
Onafhankelijk van het ras of de te verwachten grootte, 
levert uw hond in de eerste levensmaanden een 
enorme prestatie. Hij vermenigvuldigt zijn geboorte-
gewicht en er is een sterke groei van alle orgaan- 

sys temen, zoals spieren, skelet, huid en vacht, maar 
ook hart, zenuwstelsel, nieren en lever.

Om de toenemende massa en het gewicht te  
kunnen dragen is de ondersteuning van botten, 
spieren en gewrichten met specifieke voedings-
stoffen bijzonder belangrijk. 

Zeker bij grote of zeer grote honden moet het lichaam 
tijdens de groei worden ondersteund door middel van 
voedingssupplementen en een leeftijdsafhankelijke 
voeding. Bij grote rassen groeien de botten zeer snel 
en vaak kunnen, de zich geleidelijk ontwikkelende, 
gewrichten de groeiende spiermassa niet dragen. Dit 
kan leiden tot overbelasting, vervormingen of tot 
uitgesproken genetisch aangelegde afwijkingen 
zoals HD (HeupDysplasie), OCD (OsteoChondrosis 
Dissecans) of ED (Elleboog-Dysplasie).
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Bij een jonge hond kunt u het skelet van uw  
viervoeter preventief ondersteunen en een goede 
basis bieden voor beweeglijkheid bij het ouder  
worden.

Oude(re) dieren
Vanaf ongeveer het zesde levensjaar hebben de 
meeste honden een aanvullende verzorging van  
het bewegingsapparaat nodig met geselecteerde 
voedingsbouwstoffen. Gedurende het leven slijten 
de gewrichtsvlakken, door veel beweging zoals 
lange wandelingen, traplopen, agility of andere  
hondensport. Parallel hieraan vertraagt de  
stofwisseling bij de oudere hond, waardoor de  
weefsels slechter worden verzorgd en de afvoer van  
afgestorven cellen slechts mondjesmaat plaatsvindt.

Een goede lichaamsbouw, dicht bij het ideaal 
gewicht, gematigde training door regelmatige 
beweging en gewrichtsspecifieke voedingsstoffen 
zijn de beste voorwaarden om pezen, banden, 
gewrichten en spierkorset in topconditie te houden.

Rasbijzonderheden
Bepaalde rassen, zoals de Rhodesian Ridgeback,  
groeien de eerste drie levensjaren. Kleine rassen 
daarentegen, zoals de Chihuahua, hebben al na een 
aantal maanden hun eindgewicht bereikt. Daarom 
moet u op rasspecifieke bijzonderheden letten en in 
kritische periodes, zoals de eerste periode van snelle 
groei, de juiste voedingssupplementen toevoegen.

Foto: baamar
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Tijdens  
de groei

✔  vooral bij grote 
en zeer grote  
rassen tot einde 
groeifase

✔  optimale 
levensstart

Op volwassen  
leeftijd

✔  bij grote en zeer 
actieve honden 
na belasting  
1 – 2 x per jaar 
gedurende  
6 – 8 weken, tot 
hoge leeftijd

Bij  
ouderdoms- 

klachten
✔  positief effect  

op gewrichten,  
stofwisseling en 
organen en  
daarmee ook op 
de vitaliteit

✔  ondersteunt 
veerkracht van 
het kraakbeen

✔  vernieuwt 
gewrichtssmeer, 
vermindert 
ouderdomsaf-
hankelijke  
bewegings-
problemen

✔  ondersteunt  
het herstellend  
vermogen bij 
ontsteking en 
pijn

✔  bij grote en zeer 
actieve honden 
na belasting  
1 – 2 x jaarlijks 
gedurende 6 – 8 
weken tot hoge 
leeftijd

✔  ondersteunt het 
herstellend  
vermogen bij 
ontsteking en 
pijn

✔  vooral bij grote 
en zeer grote  
rassen

✔  effect op de 
gewrichten, 
pezen en banden

Gewrichtsproducten

HOKAMIX GEWRICHT+ 
Ondersteunt het gehele  
gestel en de gewrichten.
Resultaat na  
6 – 8 weken

Glycofit 
Bevat Glycosaminoglycanen 
uit groenlipmossel die het 
bindweefsel van banden en 
pezen versterkt.
  
Resultaat na 3 – 4 weken

Gewrichtsgelatine 
Voor alle honden met  
gewrichtsslijtage en voor  
oude(re) honden met  
gewrichtsklachten.  
Resultaat na 3 – 4 weken

Synopet vloeibare gewrichtenkuur 
O. a. met Curcumine en 
Groenlipmossel, zorgt voor  
optimale beweeglijkheid.
Resultaat na 3 – 4 weken

Uw hond hoort uitgelaten te zijn als hij wordt uitgelaten!

Als uw hond moeite heeft met bewegen, dan is dat zichtbaar:  
·  Zijn de spieren en gewrichten stijf en heeft de hond  

problemen bij het opstaan?
·  Sjokt hij langzaam achter u aan als u met hem gaat wandelen?
·  Treuzelt hij voordat hij een trap op- of afgaat?
·  Loopt hij mank?
·  Zijn het enthousiasme en de levensvreugde verdwenen?

Onderschat deze signalen niet: het is een waarschuwing dat er mogelijk 
gewrichtsklachten zijn.

 blz 19

 blz 20

 blz 21

 blz 20
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Toepassing

Allround, bij de 
‘gezonde’ hond voor 
een goede basis en 
bij vrijwel alle 
gewrichtsklachten

verlichting bij  
bijvoorbeeld  
blessures, trauma, 
bindweefselzwakte

bij verschijnselen  
van slijtage

verlichting bij  
ontstekingsklachten, 
ondersteuning van 
de gewrichten

Bij gewrichtsaandoeningen is het belangrijk dat uw hond regelmatig en  
gecontroleerd beweegt. Maak liever vaker een korte wandeling, dan af en toe 
een lange wandeling. De spieren kunnen dan een ondersteuningskorset 
opbouwen, waardoor het aangedane gewricht wordt ontlast. Ook wordt het 
gewrichtssmeer (synovia) door de mechanische beweging in het hele gewricht 
over alle gewrichtsvlakken verdeeld, waardoor de pijn bij uw hond vermindert.

Gewrichtsspecifieke bestanddelen
a)  Glycosaminoglycanen (GAG) 

Glycosaminoglycanen zijn zeer effectieve werkstoffen, die worden gewonnen 
uit de groenlippige Nieuw-Zeelandse mossel Perna Canaliculus. GAG bieden 
onder andere voedingsstoffen voor de wederopbouw en regeneratie van 
kraakbeen. Het heeft een brede werking in het bewegingsapparaat:
 
1.  Remming: enzymen, die in het gewricht tot artrose leiden, worden 

geremd en een voortgang van de problematiek wordt verhinderd.
2.  Substitutie: GAG zijn bestanddelen van gezond kraakbeen; zij worden in 

het gewricht opgeslagen en vernieuwen het kraakbeen.
3.  Stimulatie: kraakbeencellen (chondrocyten) worden gestimuleerd en het 

weefsel wordt vernieuwd.

b)  Mucopolysacchariden (MPS) 
Dit zijn natuurlijke bestanddelen van gewrichtskraakbeen. Ze slaan water op, 
zodat het gewrichtskraakbeen elastisch en slijtvast wordt.

c)  Chondroïtinesulfaat 
Een natuurlijk bestanddeel van kraakbeen, bindweefsel en gewrichtssmeer 
(synovia). Het dient als bouwmateriaal en ondersteunt de regeneratie van 
beschadigde gewrichten en de omliggende weefsels. 

d)  Curcumine  
(Gele gember) Curcumine heeft aantoonbare ontstekingsremmende  
en daardoor ook pijnstillende eigenschappen.

Wanneer is het nodig de gewrichten van uw hond te ondersteunen?
Tijdens de groeiperiode 

kleine en middelgrote rassen in begin 
van de groeiperiode (4 – 5 maanden,  
steile groeicurve)
grote rassen (eindgewicht tot 40 kg) tot 
het einde van het eerste levensjaar
zeer grote rassen (eindgewicht boven  
40 kg) tot 18e levensmaand

Volwassen dieren 

bij meer dan gemid-
delde lichamelijke 
activiteit (bijv. agility, 
hondenrennen,  
training) 1 – 2 keer 
per jaar een kuur van  
6 –8 weken

Bij senioren

preventief  
1 – 2 keer jaar
bij klachten het hele 
jaar door
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"Alles wat in de natuur optimaal moet 
groeien en bloeien… 
moet ook optimaal worden gevoed!"

Jan Kroeske, directeur 
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ca. Ø 12 mm

HOKAMIX Gewricht+
Om gewrichtsproblemen doeltreffend aan te pakken zijn gewrichtsspecifieke bestanddelen (zoals glucosami-
noglycanen, mucopolysacchariden en chondroïtinesulfaat) aan het originele HOKAMIX recept toegevoegd. 
Het product wordt veel gebruikt bij en ter voorkoming van slijtageverschijnselen of kreupelheid. Het is nood-
zakelijk om de effectieve voedingsstoffen, afhankelijk van de opvoeding en het bewegingspatroon van uw 
hond, tijdig aan te bieden.

Preventie:
✔  bevordert de opbouw van kraakbeen tijdens de groei, vooral bij  

grote rassen
✔ stabiliseert het skelet
✔ bouwt een spierkorset rondom de groeiende botten en gewrichten
✔ ondersteunt de ontwikkeling van gewrichten

Verlichting bij klachten:
✔ ondersteunt de vorming van het gewrichtssmeer
✔ mobiliseert de gewrichten
✔ stabiliseert het bewegingsapparaat
✔ versterkt het gewrichtskapsel

gluten
vrij
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Foto: baamar

HOKAMIX Gewricht+ Kruiden
Verkrijgbaar in: 150 g/300 g/700 g/1,5 kg

Samenstelling: 
Overige planten en daarvan afgeleide producten  
en bijproducten (kruiden), mosselpoeder,  
glucosaminoglycanen, chondroїtinesulfaat.

Analytische samenstelling: 
Ruw eiwit 12,00 %, Ruw vet 10,70 %,  
Ruwe celstof 8,50 %, Ruw as 49,90 %, Vocht 4,30 %.

HOKAMIX Gewricht+ Tabletten
Verkrijgbaar in: 90 st./190 st./390 st.

Samenstelling:  
Overige planten en daarvan afgeleide producten  
en bijproducten (kruiden), mosselpoeder,  
glucosaminoglycanen, chondroїtinesulfaat. 

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 16,20 %, Ruw vet 1,40 %,  
Ruwe celstof 3,4 %, Ruw as 27,30 %, Vocht 5,70 %.
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Gewrichtsgelatine met Biotine
✔  ondersteunt bij gewrichtspijn en  

slijtageverschijnselen
✔  bevordert de smering van gewrichten en  

elasticiteit van het kraakbeen
✔  verbetert de mobiliteit

Studies wijzen uit dat gelatine een uitstekend  
voedingssupplement is ter vervanging van 
gewrichtssmeer. Deze hoogwaardige, smaakneutrale 
gelatinepoeder kan in drinkwater worden opgelost, 
of over de voeding worden gestrooid. Een geringe 
dagdosering geeft binnen 3 tot 4 weken een  
zichtbare versoepeling van de bewegingen van de 
hond. Gelatine verlicht bestaande klachten en 
ondersteunt ook de ouder wordende hond.  
U kunt 1 tot 2 keer per jaar een kuur geven om 
ouderdomsklachten tegen te gaan, zoals stramme 
en pijnlijke gewrichten.

Samenstelling:  
Gelatine, calciumcarbonaat.

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 92,9 %, Ruw as 2,1 %

Fysiologische toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitamine C (Ascorbinezuur) 1200 mg, Vitamine E  
180 mg, Niacine (Nicotinamidezuur) 240 mg, 
Pantotheenzuur(Calcium-D Pantothenaat) 90 mg, 
Vitamine B6 (Pyridoxinehydrochloride) 21 mg, 
Vitamine B2 (Riboflavine) 21 mg, Vitamine B1 
(Thiaminehydrochloride) 17 mg, Foliumzuur 3 mg, 
Biotine 800 μg, Vitamine B12 38 μg.

Gebruiksaanwijzing: 
In drinkwater oplossen of over de  
voeding strooien:
·  kleine honden (5–10 kg):   

5 g per dag 
·  middelgrote honden (10-25 kg):  

7 g per dag
·  grote honden (25 kg en meer):  

10 g per dag

1 theelepel met kleine 
kop = ca. 5 g

Glycofit
✔ ondersteunt (vooral grote rassen) tijdens de groei
✔ voor honden met groeistoornissen
✔ voor volwassen honden met acute klachten
✔ bij verandering van de gewrichten
✔  stabiliseert het omliggende bindweefsel (banden 

en pezen)

Glycofit is de beste keus als u glucosaminoglycanen 
(GAG) wilt toevoegen. De GAG zijn afkomstig uit de  
groenlippige Nieuw-Zeelandse mossel Perna 
Canaliculus. Honden houden van het visachtige 
aroma van week- en schaaldieren, hierdoor is er een 
hoge acceptatie. Na ongeveer 3 weken ziet u al dat 
uw hond zich weer beter kan bewegen en dat de 
klachten zijn afgenomen.

Glucosaminoglycanen (uit toegevoegde mossel- 
poeder) maken dit supplement bijzonder waardevol 
en werkzaam. Wij gebruiken hoogwaardige bestand-
delen, die ook bij de productie van levensmiddelen 
voor mensen worden gebruikt.  

Samenstelling: 
Proteïnehydrolysaat, granen, plantaardige bijpro-
ducten, mosselextract (Perna Canaliculus), zeewier-
poeder, oliën en vetten, mineralen. 

Analytische samenstelling: 
Ruw eiwit 31,4 %, Ruwe celstof 5,7 %, Ruw vet 9,3 %, 
Ruw as 2,2 %

Voor een optimaal resultaat moeten GRAU 
Gewrichtsgelatine en GRAU Glycofit minimaal  
6 weken iedere dag in de juiste dosering worden 
gegeven.

Gebruiksaanwijzing: 
·  honden tot 10 kg:  

½ eetlepel per dag  
·  honden tot 20 kg:  

1 eetlepel per dag
·  honden tot 30 kg:  

1 ½ eetlepel per dag 
·  honden boven 30 kg:  

2 eetlepels per dag

1 eetlepel met kop  
= ca. 14 g
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Synopet vloeibare gewrichtsformule
Zorgt voor: 
✔  soepele gewrichten ✔  smering van de gewrichten
✔  optimale beweeglijkheid ✔  behoud van gezond kraakbeen
✔  ondersteuning van de weerstand ✔ goede acceptatie

De hoofdbestanddelen in Synopet zijn Curcumine (Curcuma Longa, Gele Gember) en 100 % Groenlipmossel 
(Perna Canaliculus). Verder zijn Vitamine C, Vitamine D3 en Zwarte Bes bladeren (Ribes Nigrum) toegevoegd. 
Deze bestanddelen hebben reeds bewezen dat ze ondersteunen tegen ontstekingen. Zij ondersteunen vooral 
het behoud van belangrijke weefsels zoals kraakbeen en synovia (gewrichtssmeer), wat harmonisch bewegen 
mogelijk maakt. De vloeibare vorm levert alle voedingsstoffen met een hoge biologische beschikbaarheid.  
Het is smakelijk en gemakkelijk te doseren.

Samenstelling: 
Groenlipmossel (Perna canaliculus), Curcumine (Curcuma longa), Zwarte Bes (Ribes Nigrum), water.

Analytische samenstelling: 
Ruw eiwit 2,3 %, Ruwe celstof < 0,3 %, Ruw vet 0,3 %, Ruw as 0,6 %, Vocht 93 %

Fysiologische toevoegingsmiddelen per kg:  
Vitamine C (Ascorbinezuur) 17.000 mg, Vitamine D3 (Cholecalciferol) 2000 I.E. 

Technologische toevoegingen: 
Citroenzuur, Melkzuur en Kaliumsorbaat

Gebruiksaanwijzing: 
Schudden voor gebruik. Bewaren bij: 5 - 25 ºC. Niet aan drachtige  
dieren voeren. Een geopende verpakking is 45 dagen houdbaar.  
Over of door de voeding te geven:
·  honden tot 10 kg: 1 x per dag 3 ml
·  honden tot 30 kg: 1x per dag 5 ml
·  honden tot 45 kg: 1 x per dag 7,5 ml
·   honden boven 45 kg: 1 x per dag tot 10 ml
In bijzondere gevallen mag de dosering gedurende 10 dagen  
worden verdubbeld.
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HUID, VACHT EN NAGELS

Biotine Forte
✔  een soepele, glanzende en vaste vacht
✔  een gave haarstructuur
✔  sterke nagels
✔  een glanzende vacht

Biotine (Vitamine H) is essentieel voor de vorming en 
af-zetting van keratine in de huid. Keratine is een bestanddeel  
van de hoornsubstantie in huid, vacht en nagels, en is  
daarom zeer belangrijk voor de stevigheid en elasticiteit  
van deze structuren. Biotine is onvoldoende aanwezig in  
vlees en groente en moet worden aangevuld. De microbiële  
synthese van Biotine in de darmen bij vleeseters is  
wisselend. De dagelijkse behoefte kan worden gedekt door  
aanvulling met Biotine Forte. Ook bij een verhoogd verbruik 
tijdens de groei, ruiperiode, dracht of bij oudere dieren  
worden op deze manier tekorten voorkomen. Gist als  
waardevolle toevoeging aan dit product levert vele natuurlijke 
vitaminen, onder andere het Vitamine-B complex en Vitamine C.

Samenstelling:  
Melk en zuivelproducten, groenten (kruiden 15 %), plantaardige bijproducten, algen, mineralen. 

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 14,3 %, Ruwe celstof 0,5 %, Ruw vet 1,5 %, Ruw as 8,7 %

Toevoegingsmiddelen per kg:  
Biotine (Vitamine H) 500 000 μg

Gebruiksaanwijzing Biotine Forte poeder: 
·  pups (vanaf 3 weken) en honden tot 15 kg: 1 g per kg lichaamsgewicht per dag
·  honden van 15 tot 40 kg: 15 g per dag
·  honden boven 40 kg: 20 tot 25 g per dag
Een 5 grams maatlepel is bijgesloten in de verpakking.

Gebruiksaanwijzing Biotine Forte tabletten:
·  kleine honden en katten: 1-2 x per dag 1 tablet
·  grote honden: 2 x per dag 2-3 tabletten

1 tablet = 0,7 g
1 theelepel = 5 g
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PARASIETEN

Knoflook
✔  natuurlijke bescherming tegen teken en vlooien
✔  heeft een gunstig effect op de gezondheid

Dieren die regelmatig knoflook innemen, zijn minder aantrekkelijk voor parasieten zoals teken en vlooien. 
"Knoflook heeft een hoog gehalte aan etherische oliën. Dit dekt de melkzuurgeur van de huid af welke 
teken en vlooien als trigger nodig hebben. Zo reduceert knoflook succesvol een teken- of vlooienplaag" 
(citaat uit BARF van Swanie Simon, uitgave DreiHundeNacht). Knoflook heeft eveneens een gunstig effect 
op de gezondheid. Zo heeft knoflook een cholesterol- en bloeddrukverlagende werking, een stimulerende 
werking op het immuunsysteem en een tumor-remmend effect. Dagelijks toevoegen is van belang om het 
gewenste effect te verkrijgen.

Knoflookgranulaat
Samenstelling:  
Knoflook (Allium Sativum L. 100 %) gedroogd, gegranuleerd.

Gebruiksaanwijzing: 
·  kleine honden: 1 mespuntje per dag
·  honden boven 25 kg: 1 theelepel per dag

Knoflooktabletten
Samenstelling: 
Knoflook (Allium Sativum L. 95 %), biergist (5 %).

Gebruiksaanwijzing:
·  kleine honden: 2 tabletten per dag
·  honden tot 25 kg: 3-4 tabletten per dag
·  honden boven 25 kg: 5-6 tabletten per dag 

GRAU Knoflookgranulaat is een natuurproduct van grote zuiverheid. Een kleine hoeveelheid granulaat in  
de dagelijkse voeding is voldoende. Voor een optimaal resultaat moeten GRAU Knoflookgranulaat of  
-tabletten gedurende minimaal 3 weken, iedere dag, in de juiste dosering gegeven worden.

1 theelepel = ca. 5 g, 
1 tablet = ca. 0,4 g 

Is knoflook giftig?
Er wordt vaak gediscussieerd over het geven van knoflook aan huisdieren, omdat het een  

vergiftiging zou kunnen veroorzaken. Dit kan echter niet zo ongenuanceerd worden gezegd.  
Er moet op een aantal aspecten worden gelet.

✔ Onderzoek heeft aangetoond dat een dosis van ongeveer 5 gram verse knoflook per 
kilogram lichaamsgewicht per dag een toxische werking kan hebben. Dat zou  

betekenen dat een hond van 25 kilogram lichaamsgewicht 125 gram  
verse knoflook zou moeten krijgen. Dat is omgerekend meer dan  

3 eetlepels of ongeveer 40 teentjes knoflook elke dag.  
Dat is een onwaarschijnlijke hoeveelheid.
✔ Vervolgens zijn er, de voor honden, problematische 

zwavelhoudende bestanddelen die ontstaan zodra een 
verse knoflookteen wordt aangesneden. In de lucht zijn deze bestanddelen lichtvluchtig. GRAU 
Knoflookgranulaat en -tabletten zijn gedroogd. Daarom spelen deze zwavelhoudende bestanddelen 
geen rol meer, zij zijn al vervlogen.
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VITALITEIT

Rundervet met glucose – leven vol levenslust
✔  ondersteunt honden met een hoge energiebehoefte (extra energiebron)
✔  bevordert de eetlust
✔  bij een droge huid en/of harde vachtstructuur

Rundervet, aangevuld met glucose, is een echte energieboost. Het rundervetpoeder wordt snel door het 
lichaam opgenomen. Er komen direct calorieën vrij die voldoen aan de energiebehoefte. Rundervetpoeder 
is een uitstekende toevoeging en zorgt dat het lichaam van het dier zich beter ontwikkelt.  
Rundervetpoeder ondersteunt tijdens dracht, lactatie, of zware lichamelijke inspanning.  
Daarbij is het zeer geschikt voor honden met een droge huid en/of een harde of weinig  
ondervacht.

Samenstelling:  
Rundervet, glucose

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 3 %, Ruwe celstof 0 %, Ruw vet 80 %, Ruw as 2 %, Glucose 14 %

Gebruiksaanwijzing: 
·  kleine honden en pups:  1 theelepel per dag (ca. 3 g)
·  middelgrote honden:  2 eetlepels per dag (ca. 18 g)
·  grote honden en werkhonden:  30 – 40 g per dier per dag
Rundervet kan door het voer worden gemengd.

Foto: baamar

VOEDING
ONDERSTEUNING

GEW
RICHTEN

HOKAM
IX ASSORTIM

ENT
OVER HOKAM

IX

  Bezoek voor meer informatie onze website: www.hokamix.nl 2524 Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op: 0315-330711



PIGMENTATIE

Een belangrijk, rastypische karakteristiek is de vacht-
kleur van de hond en een duidelijke accentuering 
van neusspiegel, lippen en ooglidranden. 

Met hulp van verschillende voedingssupplementen 
kunt u doelbewust de pigmentering en de uiting 
van de kleurintensiteit van huid en vacht van uw 
hond ondersteunen, op voorwaarde dat de  
betreffende plaatsen daadwerkelijk een genetische 
aanleg voor hebben pigmentering.

Ondersteuning van de vachtkleur is mogelijk met:

Carotin
Roodbruine pigmentatie

✔  ondersteunt een diepe,  
roodbruine vachtkleur

✔  intensieve kleurverbetering 
door pigment uit wortel

GRAU Carotin is een natuur-
product. De vers geoogste en 
gereinigde wortelen worden 
compleet gedroogd en  
gegranuleerd. Zo blijft het hoge 
gehalte aan provitamine A 
(Beta-caroteen) behouden. Dit 
Beta-caroteen ondersteunt 
de pigmentatie en is de 
ideale oplossing voor  
rassen waarvan de vacht 
een warme roodkleur 
moet tonen.

Breng kleur tot leven! Bijvoorbeeld: 

Boxer  Cocker Spaniel Vizsla 
Teckel Bordeaux Dog Ierse Setter 
Norwisch Terrier Welsh Terrier Cairn Terrier 
Ierse Terrier Rhodesian Ridgeback 

Door het hoge droge-stofgehalte ondersteunt 
Carotin ook bij dunne ontlasting. 

Samenstelling:  
Wortelen (100 %, gedroogd, gegranuleerd).

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 8,8 %, Ruw vet 1,8 %

Gebruiksaanwijzing:
·  pups en kleine honden:  

1 theelepel per dag 
·  middelgrote honden:  

1 eetlepel per dag
·  grote honden:  

1 ½ eetlepel per dag

Het granulaat kan geweekt worden in 
lauwwarm water en dagelijks over het 

voer gegeven worden. Na ongeveer 2 
weken wordt de kleurintensivering duidelijk. 

Voor een optimaal resultaat moet GRAU 
Carotin gedurende 3 maanden iedere dag in 
de juiste dosering worden gegeven.

 
1 theelepel = ca. 5 g,  
1 eetlepel = ca. 15 g
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Donkere pigmentatie van  
onbehaarde delen

Vlierbesdragees
✔  ondersteunt de pigmentatie van  

ooglidranden, lippen, neus en poten

GRAU Vlierbesdragees bevatten hoog geconcen-
treerd vlierbessensap (Sambucus nigra L.) met een 
uniek mengsel van zeealg en brandnetel. De plan-
tenkleurstoffen Anthocyaan en Flavonoid in vlierbes-
sensap en het natuurlijke hoge ijzergehalte leveren 
een uitstekende bijdrage aan een goede pigmentatie 
van de lippen, neus en poten. Ideaal wanneer uw 
hond er goed uit moet zien, bijvoorbeeld voor een 
show of een keuring.

Samenstelling: 
Vlierbes (Sambucus Nigra L.), plantaardige  
bijproducten, zeealg, brandnetel.

Analytische samenstelling: 
Ruw eiwit 5,6 %, Ruwe celstof 2,7 %, Ruw vet 2,1 %,  
Ruw as 20,0 %

Gebruiksaanwijzing:
·  kleine honden:  

1 – 2 dragees per dag
·  middelgrote honden:  

2 – 3 dragees per dag
·  grote honden:  

3 – 4 dragees per dag
Minimaal 3 – 4  
maanden gebruiken!

Voor een optimaal  
resultaat moeten  
GRAU Vlierbesdragees  
gedurende 3 maanden  
iedere dag in de juiste  
dosering worden  
gegeven. Ø ca. 10 mm 

PIGMENTATIE

"Veel gezondheidsproblemen worden onterecht 
aan de leeftijd toegeschreven. Vaak is voeding de 
oorzaak én meteen ook de oplossing voor een 
optimale conditie."

Marina van de Water-Veenendaal, Dierenarts

Geeft u gelijktijdig HOKAMIX, dan 
wordt het gewenste effect versterkt.  
Na maximaal 3 maanden zal de  

donkere kleur duidelijk zijn, anders kunt 
u ervan uitgaan dat op de betreffende plaats geen 
pigmentering aangelegd is.
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PIGMENTATIE

Accentuering van de natuurlijke 
vachtkleur 
Zeewiergranulaat
✔  ondersteunt de natuurlijke pigmentatie
✔  verbetert (ook) een tricolor-kleuring
✔  zorgt voor een dichte, glanzende vacht 

GRAU Zeewiergranulaat, gewonnen uit Ascophyllum 
nodosum, is een hoogwaardig natuurproduct zon-
der toevoegingen.

Dit product onderscheidt zich door een hoog per-
centage aan waardevolle aminozuren (eiwitbouw-
stenen), vitaminen en mineralen. Deze natuurlijke 
ingrediënten zorgen ervoor dat de individuele ras-
specifieke vachtkleur optimaal tot uiting komt en de 
vacht zijdezacht en dicht wordt. Door dagelijkse toe-
voeging van belangrijke bouwstenen aan een opti-
male voeding, krijgt uw hond dat mooie uiterlijk met 
zijn typisch, geaccentueerde vachttekening.

Samenstelling:  
Gedroogd gegranuleerd vers zeewier (Ascophyllum 
nodosum)

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 6,8 %, Ruwe celstof 8,2 %, Ruw vet 3,2 %, 
Ruw as 24,8 %

Gebruiksaanwijzing:
·  kleine honden en pups: 

½ theelepel per dag
·  middelgrote honden:  

1 theelepel per dag
·  grote honden:  

2 theelepels per dag

1 theelepel=  
ca. 5 g

Foto: baamar

VO
ED

IN
G

ON
DE

RS
TE

UN
IN

G
GE

W
RI

CH
TE

N
HO

KA
M

IX
 A

SS
OR

TI
M

EN
T

OV
ER

 H
OK

AM
IX

  Bezoek voor meer informatie onze website: www.hokamix.nl 27



Maag- en darmproblemen
Er zijn veel verschijnselen die aangeven dat het maagdarmkanaal van een hond niet optimaal functioneert, 
zoals braken, diarree, winderigheid, versterkte darmgeluiden en verminderde eetlust. Vaak zijn deze ver-
schijnselen een teken dat een hond ‘iets verkeerd gegeten of gedronken’ heeft. Daarnaast kunnen medicijnen 
(zoals een antibiotica- of wormenkuur) het maagdarmkanaal ontregelen of kan er sprake zijn van een lichte 
infectie. 

De juiste voedingssupplementen kunnen het maagdarmkanaal ondersteunen.

Goed werkende darmen en een gezonde darmflora zijn de basis voor gezondheid, vitaliteit en een goede 
weerstand. In de darmen zit een belangrijk deel van de weerstand, dat zonder de aanwezige darmflora niet 
goed werkt. Een sterke weerstand is essentieel, het beschermt tegen virussen, bacteriën en schimmels. De 
darmflora maakt ook voedingsstoffen voor het darmslijmvlies aan en voorkomt hiermee de aanhechting van 
ziektekiemen. 

Wanneer diarree en/of braken langer dan twee dagen aanhoudt, moet u advies vragen bij uw  
dierenarts. In dat geval kan het een verschijnsel zijn van ernstiger aard.

Sanofor
Sanofor ondersteunt het maagdarmkanaal op een natuurlijke manier, door moeilijk te verteren voe-
dingsbestanddelen met de ontlasting uit te scheiden. Deze natuurzuivere veendrenkstof bestaat uit 
organische hoogwaardige bestanddelen van oeroude planten, zonder toevoegingen. 

De bestanddelen in Sanofor zorgen o.a. voor:
✔  een goede maag-darmwerking  

(normale stoelgang)
✔  minder eten van ontlasting en straatvuil
✔  een goede conditie van huid en vacht
✔  een verbeterde weerstand en vruchtbaarheid
✔  opbouw van sterke nagels 

✔  goede pigmentatie
✔  een korte effectieve verhaarperiode
✔  neutralisatie van teveel maagzuur
✔  ondersteuning bij hotspots
✔  ondersteuning van vorming van rode  

bloedcellen (hoog ijzergehalte, 400 mg/kg)

Samenstelling:  
Natuurzuiver veen, natuurlijke lignocellulose (0,5 %)

Analytische bestanddelen:  
Ruw eiwit 0,8 %, Ruwe celstof 1,0 %, Ruw vet 0,0 %, Ruw as 0,6 %

Dit vloeibare veenproduct bevat geen toevoegingen, is natuur- 
zuiver, uiterst hoogwaardig en heeft een effectieve werking. 

Gebruiksaanwijzing:
· kleine honden:  1 theelepel per dag
· middelgrote honden:  2 theelepels per dag
· grote honden:  1 eetlepel per dag

Belangrijk:
Buiten de koelkast bewaren en beschermen tegen bevriezing.

MAAG- EN DARMPROBLEMEN
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GRAU Intestinal Plus tabletten
Pre- en probiotische tabletten:
✔  ter ondersteuning van de darmflora, vooral na  

hevige diarree, een antibiotica- of ontwormingskuur
✔  voor vaste ontlasting
✔  ter verbetering van de weerstand

GRAU Intestinal Plus tabletten bevatten een mengsel van  
natuurlijke, gezonde bacteriën (enterococcus faecium), gist  
en prebiotische voedingsvezels. Deze bestanddelen zijn op  
het maag-darmstelsel van de hond afgestemd. 

De aanwezige probiotica in GRAU Intestinal Plus tabletten  
brengen de darmflora in balans. Ze voorkomen dat ongezonde  
kiemen zich vermenigvuldigen. De prebiotische vezels  
worden afgebroken door gezonde bacteriën (probiotica).  
Bij inname van de tabletten komen stoffen vrij die de groei  
en activiteit van de darmflora en de darmbeweging  
stimuleren. De tabletten zorgen voor een juiste zuurgraad  
en onderdrukken daarmee de groei van schadelijke bacteriën.

Wat is dat? 
Fructo-oligosaccharide (FOS) zijn koolhydraten die de opbouw van de darmflora ondersteunen. 
Gistextract (bron van Mannan-Oligosacchariden MOS) zijn voedingsvezels en
ondersteunen de groei van goede darmflora. De voedingsvezels helpen om ziekteverwekkers of 
ziekte-producerende bacteriën in de darm te verminderen. ß-Glucanen (Polysacchariden) zijn 
meervoudige suikers die bijvoorbeeld uit gist worden gewonnen. Ze stimuleren o.a. het immuun-
systeem. Probiotica bevatten miljoenen tot biljoenen levensvatbare bacteriën, die in een gezonde 
darmflora voorkomen. Daardoor wordt de darmflora in balans gebracht/gehouden. Prebiotica zijn 
voedingsvezels, die door het lichaam niet opgenomen worden, maar voor bacteriën als voedings-
stof dienen en zo voor een betere, intacte darmflora zorgen.

Samenstelling: 
Fructo-oligosaccharide 26 %,  
Gistextract (bron van Mannan- 
Oligosacchariden) 26 %, ß-Glucanen 13 %, Mineralen 

Analytische samenstelling: 
Ruw eiwit 9.7 %, Ruwe celstof 7.6 %, Ruw vet 6.4 %, Ruw as 22 % 

Gebruiksaanwijzing: 
·  pups en honden tot 10 kg:  1 tablet per dag 
·  honden tot 20 kg:  2 tabletten per dag 
·  honden tot 45 kg:  3 tabletten per dag 
·  honden vanaf 45 kg:  4 tabletten per dag

MAAG- EN DARMPROBLEMEN
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LET OP: Ondanks dat de ervaringen met BARF veelal  
positief zijn en goede resultaten geven, is wetenschappelijk  

bewezen dat er een mogelijk risico verbonden is aan het  
voeren van rauw vlees. Mogelijke risico’s:
·  Rauw vlees kan besmet zijn met schadelijke bacteriën (zoals Campylobacter 

en Salmonella) die maag-darmklachten kunnen veroorzaken. Daarom is het 
af te raden om een pup of dier met verzwakte weerstand rauw vlees te 
geven.

·  Het voeren van botten heeft als risico dat scherpe punten de maag- of  
darmwand kunnen doorprikken, met alle vervelende gevolgen van dien.  
Als u graag rauw vlees wilt gaan geven, laat u dan goed adviseren en laat  
het dieet bij voorkeur door een voedingsexpert controleren.

BARF (Bones And Raw Food) 

g ra m  p e r  d a g
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BARF CombiMix – de ideale aanvulling bij vers vleesvoeding
BARF is een afkorting voor "Bones And Raw Food" of "Biologically Appropriate Raw Food". Deze term wordt 
gebruikt wanneer men zelf de verse rauwe voeding samenstelt om het eetpatroon van de wilde hond na te 
bootsen. 

De wilde hond is vooral een vleeseter, een carnivoor. Hij eet als eerste de voorverteerde inhoud van het 
maagdarmkanaal van zijn prooi, dan de organen en als laatste het spierweefsel (het vlees). Ze eten grond 
(spoorelementen) en ontlasting, om bestanddelen als EFA, B-vitamines, probiotica, vezels en eiwitten op te 
nemen.
 
Er zijn hondeneigenaren die het BARF dieet samenstellen met rauw vlees en botten. Hiermee is echter het 
rantsoen nog niet compleet. Het is verstandig om supplementen en groenten toe te voegen om zo het eet-
patroon van de wilde hond te benaderen. Dit kan in de vorm van BARF CombiMix en GRAU Gedroogde 
Groenten Melange.

BARF CombiMix

BARF CombiMix, met uitsluitend puur natuurlijke bestanddelen, vult vitaminen, mineralen en spoorele-
menten in de voeding aan. BARF voeding bestaat meestal uit: 60 % rauw vlees, 15 % gemalen vegetarisch 
materiaal, 10 % organen, 5 % fruit. Er blijft 10 % over om vitaminen, mineralen en spoorelementen aan te vul-
len. Dit kan met BARF CombiMix. Zo krijgt het BARF menu nét dat belangrijke beetje extra!

Verkrijgbaar in: 150 g/400 g/750 g/2 kg

Samenstelling: 
Overige planten en daarvan afgeleide producten en bijproducten. Lijnzaad, Rijstzemelen, Zeealgenmeel, 
Kruiden, Algen (Chlorella & Spirulina), Appelpoeder.

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 20,1 %, Ruwe celstof 5,0 %, Ruw vet 12,8 % (onverzadigde vetzuren 84,5 %, waarvan Omega-3 41, 
8 %, Omega-6 16,5 %, Omega-9 24,7 %), Ruw as 18,8 %.



Gedroogde groenten Melange Nr. 1
Samenstelling: 
Wortelen, Kool, Prei, Snijbonen

Analytische samenstelling: 
Ruw eiwit 11,70 %, Ruwe oliën en vetten 1,90 %,  
Ruwe celstof 8,30 %, Ruw as 7,20 %, Vocht 8,50 %,  

Gedroogde groenten Melange Nr. 2
Samenstelling:  
Wortelen, Rode Bieten, Courgette, Pastinaak

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 11,90 %, Ruwe oliën en vetten 1,90 %,  
Ruwe celstof 18,60 %, Ruw as 6,40 %, Vocht 8,50 %,  

Gedroogde groenten Melange Nr. 3
Samenstelling:  
Broccoli, Wortelen, Sellerie, Spinazie

Analytische samenstelling:  
Ruw eiwit 18,10 %, Ruwe oliën en vetten 1,80 %,  
Ruwe celstof 18,10 %, Ruwe as 8,80 %, Vocht 8,50 %,  

BARF (Bones And Raw Food) 

Foto: baamar
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GRAU gedroogde groenten melanges
Een BARF dieet bevat o.a. vers vlees, organen en groenten. Groenten kan men gemakkelijk  
aanvullen met behulp van Grau gedroogde groenten.

Elke 100 gram gedroogd product is even waardevol als 1 kilogram verse groenten. Er zijn drie verschillende 
groente melanges. Elke melange bevat 4 soorten groenten. Het gecontroleerde droogproces garandeert de 
nagenoeg volledige conservering van de inhoudsstoffen in de groenten, zoals vitaminen en etherische oliën. 
Daardoor blijven bijna alle voedingsstoffen behouden.

Verkrijgbaar in: 150 g/ 500 g



Super Premium hondenvoeding 

Een gezonde voeding voor uw hond is van vele  
factoren afhankelijk. Naast de keuze voor hoogwaar-
dige bestanddelen is ook de samenstelling van de 
voeding cruciaal. Doorslaggevend voor de behoefte 
aan voedingsstoffen en energie, is de levensfase van 
uw hond. 

Aanbevolen voedingshoeveelheid:

PUPPY (vanaf de 6e levensweek)
Aanvankelijk dagelijks ca. 4 % (40 g/kg)  
van het daadwerkelijke lichaamsgewicht.
· pups van 1 tot 5 kg:  ca. 180 g per dag
· pups van 5 tot 10 kg:  ca. 380 g per dag
Daarna overstappen op Junior. 

JUNIOR (vanaf de 12e levensweek)
Aanvankelijk dagelijks ca. 4 % (40 g/kg)  
van het daadwerkelijke lichaamsgewicht.
· honden van 1 tot 5 kg:  ca. 180 g per dag
· honden vanaf 5 tot 10 kg:  ca. 380 g per dag
· honden vanaf 10 tot 20 kg:  ca. 550 g per dag
· honden vanaf 20 kg:  ca. 700 g per dag

ADULT/SENIOR (vanaf de 10e levensmaand)
Richtlijn: 200 g natte voeding per dag 
voor een hond met een lichaamsgewicht van 10 kg.
·  kleine honden:  ca. 200 g per dag
·  middelgrote honden:  ca. 400 g per dag
·  grote honden:  ca. 800 g per dag

Excellente kwaliteit, waar uw hond dol op is!

 

GRAU Excellence is geschikt als basis voor een goed 
samengestelde voeding. De Super Premium blik-
voeding is zeer goed verteerbaar en vrij van kleur-, 
geur- en smaakstoffen. Bij Excellence wordt de 
nadruk gelegd op de hypoallergene samenstelling 
van vele soorten, aangezien steeds meer honden 
neigen naar allergische klachten. Ook het gebruik 
van glutenvrije graanproducten is belangrijk.

De samenstelling op basis van natuurlijke  
ingrediënten en een groot aandeel vers vlees  
versterken de smaakbeleving. 

Het Super Premium assortiment is door de  
diervoedingspecialisten van GRAU aangevuld  
met verschillende worstspecialiteiten.

Complete voeding voor honden:
✔  vrij van kleur-, geur- en smaakstoffenVOEDING
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•  fijn gemalen 
•  ideaal als eerste vaste voeding na moedermelk 
•  geschikt voor pups vanaf de 6e levensweek tot de 

wisseling van de tanden, daarna overstappen op 
Junior (voor pups van kleine rassen kunt u 
Excellence Puppy tot het einde van de groeifase 
blijven geven)

•  hoog aandeel van vers vlees van  
levensmiddelenkwaliteit (> 72 %) 

•  glutenvrije gierst (> 2 %), optimaal vitamine E 
gehalte 

•  saffloerolie levert essentiële onverzadigde vetzuren

Samenstelling: Rund en gevogelte, orgaanvlees 
(tezamen min. 72 %, rund min. 36 %, gevogelte min. 
36 %, bestaande uit vlees, lever, hart maag, pens, 
longen), vleesbouillon, gierst (min. 2 %),  
saffloerolie (0,5 %), calciumcarbonaat 

Analytische bestanddelen en  
toevoegingsmiddelen:  
zie tabel blz 35

Verteerbare energie: 122 kcal/100 g

PUPPY

Rund/Gevogelte/Gierst/
Saffloerolie (fijngemalen)

Glutenvrij

Kwal i te i t

To t  i n  d e t a i l

TIP: Excellence Puppy is complete  
voeding voor pups vanaf de 6e levens-

week, maar u kunt het al eerder  
gebruiken: door bij te voeden in kleine  
hoeveelheden ondersteunt u de overgang van  
moedermelk naar vaste voeding.

72 %  vers 
vlees

De belangrijke kenmerken  
van Excellence

Bij glutenovergevoeligheid  
reageert het lichaam overgevoelig 
op gluteneiwit (gluten), dat  
voorkomt in verschillende  
graanproducten (vooral tarwe).  
De opname van voedingsstoffen 
wordt bemoeilijkt, omdat de gluten 
het slijmvlies van de dunne darm 
aantasten. 

Hypoallergeen betekent ‘weinig  
sensibiliserend’ of ‘bevat geen 
stoffen met een bekend allergeen 
potentieel’ (stoffen die een aller-
gische reactie kunnen veroorzaken).

L-Carnitine is een natuurlijk voor-
komende chemische verbinding, 
ontstaan uit de aminozuren Lysine 
en Methionine. Het bevindt zich in 
rood vlees, vooral schapen- en 
lamsvlees. L-Carnitine ondersteunt 
het transport en de verbranding van 
vetzuren en ontlast de lever. Het is 
zeer belangrijk voor het  
uithoudingsvermogen en bij de 
energiestofwisseling.

Met L-Carnitine

Kwal i tei t

To t  i n  d e t a i l
 

Hypoallergeen

Kwal i tei t

To t  i n  d e t a i l

Glutenvrij

Kwal i tei t

To t  i n  d e t a i l

•  
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•  hoog aandeel van vers vlees van  
levensmiddelenkwaliteit (min. 70 %) 

•  zeer gezonde, vitaminerijke groenten (min. 2 %)
•  zeer goed verteerbaar

Samenstelling: Rund en gevogelte, orgaanvlees 
(tezamen min. 70 %, rund min. 35 %, gevogelte min. 
35 %, bestaand uit vlees, lever, hart, maag, pens,  
longen), groenten (min. 2 % uit broccoli, spinazie, 
aardappels, pastinaak, elk 0,5 %), vleesbouillon,  
calciumcarbonaat 

Verteerbare energie: 115 kcal/100 g

•  uitsluitend vers vlees van  
pluimvee van levensmiddelenkwaliteit (min. 72 %) 

•  hypoallergeen 
•  zeer goed verteerbaar

Samenstelling: Gevogelte (min. 72 %, uit vlees, 
lever, hart, maag), vleesbouillon, calciumcarbonaat

Verteerbare energie: 116 kcal/100 g

ADULT

Rund/Gevogelte met  
4 soorten groenten

Glutenvrij

Kwal i te i t

To t  i n  d e t a i l

ADULT

Gevogelte puur

Kwal i tei t

Hypoallergeen

To t  i n  d e t a i l

70 %  vers 
vlees

72 %  vers 
vlees

•  uitsluitend verse zalm van  
levensmiddelenkwaliteit (min. 72 %) 

•  hypoallergeen
•  zeer goed verteerbaar

Samenstelling: Zalm (min. 72 %) visbouillon (van 
zalm), aardappelen (min. 8 %), calciumcarbonaat 

Verteerbare energie: 117 kcal/100 g

ADULT

Zalm & Aardappel

Glutenvrij

Kwal i te i t

To t  i n  d e t a i l

72 %  verse zalm

•  hoog aandeel van vers vlees van  
levensmiddelenkwaliteit (min. 72 %)

•  zeer goed verteerbaar
•  glutenvrije gierst (min. 2 %), optimaal vitamine 

E-gehalte
•  saffloerolie levert essentiële onverzadigde vetzuren, 

het lichaam maakt deze vetzuren niet zelf aan

Samenstelling: Rund en gevogelte, orgaan vlees 
(tezamen min. 72 %, rund min. 36 %, gevogelte min. 
36 %, bestaande uit vlees, lever, hart maag, pens, 
longen), vleesbouillon, gierst (min. 2 %),  
saffloerolie (0,5 %), calciumcarbonaat 

Verteerbare energie: 122 kcal/100 g

JUNIOR

Rund/Gevogelte/Gierst/
Saffloerolie 

Glutenvrij

Kwal i te i t

To t  i n  d e t a i l
72 %  vers 

vlees
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•  hoog aandeel aan vers vlees van levensmiddelen-
kwaliteit (min. 70 %)

•  waardevolle havervlokken (4 %) 
•  verlaagd vetgehalte
•  met L-carnitine om het vetmetabolisme en het hart 

en de bloedvaten te ondersteunen

Samenstelling: Rund en gevogelte, orgaan vlees 
(tezamen min. 70 %, rund min. 35 %, gevogelte min. 
35 %, bestaande uit vlees, lever, hart, maag, pens, 
longen), vleesbouillon, havervlokken (min. 4 %),  
calciumcarbonaat 

Verteerbare energie: 92 kcal/100 g

SENIOR

Rund/Gevogelte/
Havervlokken

Met L-Carnitine

Kwal i te i t

To t  i n  d e t a i l

Analytische bestanddelen P
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Ruw eiwit 11,9 % 11,9 % 11,9 % 9,0 % 11,0 % 10,9 % 9,0 %

Ruwe oliën en vetten 6,5 % 6,5 % 5,3 % 6,8 % 6,0 % 6,5 % 4,1 %

Ruwe celstof 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4 %

Ruw as 1,5 % 1,5 % 1,6 % 2,2 % 1,5 % 2,2 % 1,8 %

Vocht 77,0 % 77,0 % 77,0 % 78,0 % 78,0 % 78,0 % 81,0 %

Calcium 0,40 % 0,40 % 0,30 % 0,60 % 0,30 % 0,30 % 0,30 %

Fosfor 0,19 % 0,19 % 0,21 % 0,30 % 0,19 % 0,21 % 0,19 %

Toevoegingsmiddelen  
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A 2.000 IE 2.000 IE 2.000 IE 2.000 IE 2.000 IE 2.000 IE 2.000 IE

Vitamine D3 200 IE 200 IE 200 IE 200 IE 200 IE 200 IE 200 IE

Vitamine E (Alpha-Tocopherolacetaat) 50 mg 50 mg 25 mg 25 mg 25 mg 25 mg 25 mg

Zink (Zinksulfaat Monohydraat) 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg

Mangaan (Mangaan-II-sulfaat) 0,3mg 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg

Jodium (Kaliumjodide) 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg

L-Carnitine - - - - - - 100 mg

Technologische toevoegingsmiddelen per kg
Cassia gum 1.200 mg 1.200 mg 1.200 mg 1.200 mg 1.200 mg 1.200 mg 1.200 mg

70 %  vers 
vlees

ADULT

Lam puur

•  uitsluitend vers lamsvlees van  
levensmiddelenkwaliteit (min. 72 %) 

•  hypoallergeen
•  zeer goed verteerbaar 

Samenstelling: Lam (min. 72 %, uit vlees, lever,  
hart, maag, pens, longen), vleesbouillon,  
calciumcarbonaat 

Verteerbare energie: 116 kcal/100 g

Kwal i tei t

Hypoallergeen

To t  i n  d e t a i l

72 %  vers 
vlees
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Complete voeding voor honden 
Samenstelling: 
Vlees en dierlijke bijproducten (40 % lam, 28 % 
gevogelte), groenten (4 % aardappelen), saffloerolie, 
vleesbouillon, mineralen

Analytische bestanddelen: 
Ruw eiwit 11,9 %, Ruwe oliën en vetten 6,0 %, Ruwe 
as 1,7 %, Ruwe celstof 0,6 %, Vocht 75,0 %
Verteerbare energie: 127 kcal/100 g

Voederadditieven per kg: 
Vitamine A 2000 IE, Vitamine D3 200 IE, Vitamine E 
(Alpha-Tocopherolacetaat) 25 mg, Zink (Zinksulfaat 
Monohydraat) 0,8 mg, Mangaan (Mangaan-II-sulfaat) 
0,4 mg, Jodium (Kaliumjodide) 0,2 mg

Technologische voederadditieven per kg: 
Cassia gum 1200 mg

Complete voeding voor honden
Samenstelling: 
Vlees en dierlijke bijproducten (40 % wild, 32 % 
rund), groenten (4 % aardappelen), vleesbouillon, 
mineralen 

Analytische bestanddelen: 
Ruw eiwit 12,1 %, Ruwe oliën en vetten 6,1 %, Ruwe 
as 1,8 %, Ruwe celstof 0,3 %, Vocht 76,0 %
Verteerbare energie: 124 kcal/100 g

Voederadditieven per kg: 
Vitamine A 2000 IE, Vitamine D3 200 IE, Vitamine E 
(Alpha-Tocopherolacetaat) 25 mg, Zink (Zinksulfaat 
Monohydraat) 0,8 mg, Mangaan (Mangaan-II-sulfaat) 
0,4 mg, Jodium (Kaliumjodide) 0,2 mg

Technologische voederadditieven per kg: 
Cassia gum 1200 mg

met Lam met Wild

Fijnproever worst – verfijnd van smaak ... 
GRAU Super-Premium Worstspecialiteiten 
vormen de ideale aanvulling op het 
Excellence natvoer. De voeding van 
uw hond wordt op een zinvolle 
manier uitgebreid door deze 
zes smaaksensaties. De  
fijnproever worsten zijn te 
gebruiken als complete  
voeding, maar ook zeer 
geschikt als kleine snack  
tussendoor. De worsten  
bevatten streng geselecteerde 
ingrediënten, zijn uitstekend verteerbaar 
en vrij van geur-, kleur- en smaakstoffen. 

Excellente kwaliteit, waar uw hond van zal houden. 

Tip: alle GRAU worstspecialiteiten kunt u ook  
in porties invriezen.

ZONDER TOEGEVOEGDE  

KLEUR- EN SMAAKSTOFFENHO
OG

WARDIG  PRODUCT

ZONDER SOJAPROTEÏ
N

E

200 gram 200 gram
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Extraworst Leverworst

Complete voeding voor honden 
Samenstelling:  
Vlees en dierlijke bijproducten (70 % rund, 10 % 
gevogelte), groenten (4 % aardappelen, 2 % wortels), 
granen (4 % havervlokken), vleesbouillon, mineralen 

Analytische bestanddelen: 
Ruw eiwit 11,0 %, Ruwe oliën en vetten 6,0 %,  
Ruwe as 2,0 %, Ruwe celstof 0,3 %, Vocht 77,0 % 
Verteerbare energie: 118 kcal/100 g 

Voederadditieven per kg:  
Vitamine A 2000 IE, Vitamine D3 200 IE, Vitamine E 
(Alpha-Tocopherolacetaat) 25 mg, Zink (Zinksulfaat 
Monohydraat) 0,8 mg, Mangaan (Mangaan-II-sulfaat) 
0,4 mg, Jodium (Kaliumjodide) 0,2 mg

Technologische voederadditieven per kg:  
Cassia gum 1200 mg

Complete voeding voor honden 
Samenstelling: 
Vlees en dierlijke bijproducten (55 % rund, 20 % 
lever), vleesbouillon, mineralen 

Analytische bestanddelen: 
Ruw eiwit 11,5 %, Ruwe oliën en vetten 7,0 %,  
Ruwe as 2,0 %, Ruwe celstof 0,3 %, Vocht 76,0 %
Verteerbare energie: 128 kcal/100 g

Voederadditieven per kg: 
Vitamine A 2000 IE, Vitamine D3 200 IE, Vitamine E 
(Alpha-Tocopherolacetaat) 25 mg, Zink (Zinksulfaat 
Monohydraat) 0,8 mg, Mangaan (Mangaan-II-sulfaat) 
0,4 mg, Jodium (Kaliumjodide) 0,2 mg

Technologische voederadditieven per kg: 
Cassia gum 1200 mg

200/400 gram 200/400 gram
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Foto: J. Bywaletz

Het succesverhaal ...
Het originele HOKAMIX recept is sinds de jaren ’80 op de 
markt. HOKAMIX is ontwikkeld door Cor Kroeske, die als 
dierenliefhebber niet kon accepteren dat er niets te doen 
was aan heupdysplasie-klachten bij honden. Hij kwam op 
het spoor van kruiden en fytotherapie. Uitgebreid onder-
zoek en testen leidden uiteindelijk tot HOKAMIX.

Deze bijzondere ontdekking en het enthousiasme over 
HOKAMIX hebben gezorgd voor een lijn met producten die 
wereldwijd gebruikt worden. Dat had Kroeske senior vast 
niet voorzien, maar hij had het zeker prachtig gevonden. Cor Kroeske met zijn Mechelse Herders Pascha en July

Vanaf 1997 hebben Jan en Gonneke Kroeske het stokje van (schoon) 
vader overgenomen. Met dezelfde passie als Cor Kroeske, zijn ze ver-
der gegaan met zijn levenswerk. Eind 2000 is het bedrijf verhuisd 
van Bennekom naar het Achterhoekse Dinxperlo. Dit pand gaf de 
mogelijkheid tot uitbreiden en groei. 

Gonneke Kroeske heeft in 2015 haar strijd tegen haar ongeneeslijke 
ziekte verloren. Mede door haar inzet is het bedrijf geworden wat 
het nu is. De altijd stralende, vrolijke en energieke Gonneke is een 
gemis voor iedereen. 
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  Bezoek voor meer informatie onze website: www.hokamix.nl 3938 Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op: 0315-330711

Jan en Gonneke Kroeske



HOKAMIX Proefpakket
Wilt u graag een voorproefje van de HOKAMIX  
producten? Of wilt u HOKAMIX introduceren bij een 
hondenliefhebber in uw omgeving? Bestel dan een 
HOKAMIX Proefpakket. 

Contact / persoonlijk advies
Wenst u na het bekijken van de brochure meer  
informatie, twijfelt u over de beste keus of wilt u 
weten waar u terecht kunt voor onze producten? 
Aarzel niet en neem contact met ons op.  
Wij helpen u graag verder.

Ons adviesteam wordt bijgestaan door een 
ervaren en deskundig dierenarts:
drs. Marina van de Water-Veenendaal. Zij heeft  
uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van 
voeding en kruiden op de gezondheid van  
huisdieren. Om tot het beste advies te komen,  
zullen wij haar hulp inschakelen als dat nodig is. 
Deze service is vrijblijvend en geheel gratis. 

Het HOKAMIX Proefpakket bestaat uit proefmonsters 
van: HOKAMIX Kruiden, HOKAMIX Tabletten, 
HOKAMIX Snack, HOKAMIX Snack Petit, HOKAMIX 
Bonies, HOKAMIX Minis en HOKAMIX Barf CombiMix.

U kunt het HOKAMIX Proefpakket bestellen via 
www.hokamix.nl

Wij zijn ervan overtuigd dat onze producten werken. 
Het brengt het beste in het dier naar boven, mits het 
dagelijks en op de juiste manier wordt gegeven. 

Is het gewenste resultaat niet bereikt? 
Neemt u dan contact met ons op. We zullen dan 
samen kijken waarom het resultaat uitblijft.
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