
Voedingssupplementen

De natuurlijke helpende 
hand voor uw hond
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Glanzende 
vacht

Optimale  
gewrichts- 
functie
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DE KRACHT  
VAN DE NATUUR!

Als dierenliefhebbers beseffen wij ons goed  
dat u het beste wilt voor uw hond. Om uw hond  
een goed leven te geven is onder andere goede 
en complete voeding nood zakelijk. Ondanks 
grote zorg bij de ontwikkeling van honden
voeding treden vaak gezondheids perikelen op, 
die gerelateerd zijn aan voeding.

Het HOKAMIX30 assortiment bestaat uit natuur
lijke voedingssupplementen. De verschillende 
producten bestaan hoofdzakelijk – en sommige 
zelfs uitsluitend – uit natuurlijke ingrediënten. 

Door het zorgvuldige productieproces, gaan  
er geen bestanddelen verloren en houden 
HOKAMIX30 producten hun positieve werking. 
Chemische toevoegingsmiddelen zoals  
conserveringsmiddelen worden bewust  
vermeden.

Reiniging van  
het lichaam

Optimale 
conditie

Goede  
spijsvertering

Door de huidige wetgeving mogen wij 
geen uitgebreide informatie over onze 
producten geven. Neemt u daarom 
gerust contact met ons op.

Onze dierenarts geeft u gratis en  
vrijblijvend advies over onze producten.  

Stuur een mail naar  
support@hokamix.com 

Bel ons op 0315330711

Chat met ons op www.hokamix.nl
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WERELDWIJD
HOKAMIX30 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, Rusland, Slovenië, Spanje, 
Suriname, Zweden en Zwitserland.
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OVER HOKAMIX30

Wolven eten als aanvulling instinctief de ingewanden van hun prooi met de gedeeltelijk verteerde grassen 
en planten, om de benodigde vitaminen, mineralen en spoorelementen binnen te krijgen. Ze weten hoe ze 
goed voor zichzelf moeten zorgen. Terwijl onze viervoeters afhankelijk zijn van ons, hun baasjes!

HOKAMIX30 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. 

Door toevoeging van HOKAMIX30 aan de basisvoeding blijft het lichaam op een natuurlijke manier in balans.
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HOKAMIX30 CLASSIC
Dosering: (per dier per dag)
Pups (vanaf drie weken) en volwassen honden:
1–5 kg:  5 g
6–10 kg:  10 g
11–40 kg:  15 g
> 40 kg:  25 g

Artikelnr.   Inhoud  Prijs €
01000 150 g   12,55
01001    400 g    21,20
01002  800 g  37,55
01003  2,5 kg  85,40
01004  5,0 kg  144,25

HUID, VACHT  
EN VITALITEIT 
HOKAMIX30 Classic is het originele recept, dat  
sinds de jaren ’80 op de markt is. De verschillende 
kruiden reinigen het lichaam en vullen vitaminen, 
mineralen en spoorelementen aan.  
Daarnaast ondersteunen de kruiden een optimale  
spijsvertering en stofwisseling. Dit zorgt voor 
ondersteuning van organen en brengt het lichaam 
op een natuurlijke manier in balans. 

Ter ondersteuning van:
✔ huid,
✔ vacht,
✔ vitaliteit,
✔ weerstand.

Met HOKAMIX30 Snack Maxi en Snack Petit kunt 
u uw viervoeter op een lekkere, gezonde manier 
verwennen. De snacks bevatten het originele 
HOKAMIX30 recept in combinatie met granen en 
kippenmeel. 

ASSORTIMENT

Glutenv
rij

INCLUSIEF

MAATSCHEP

Uw hond is speciaal!
"Ook ik dacht dat een compleet voer  
echt compleet was 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 eventuele  
tekorten aan te vullen om gezond  
heids perikelen te voorkomen."
Marina van de Water-Veenendaal, Dierenarts 
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Belangrijk: 
Voor honden die gevoelig zijn voor   
bepaalde voedsel allergenen raden wij  
HOKAMIX30 Classic aan.

HOKAMIX30 SNACK MAXI/
SNACK PETIT
HOKAMIX30 Snack Maxi: Geschikt voor middelgrote 
en grote honden (vanaf vijf kilogram).  
HOKAMIX30 Snack Petit: Geschikt voor pups en  
kleine honden (tot 5 kg).

Dosering: (per dier per dag) 
HOKAMIX30 Snack Maxi Snack Petit
Volwassen honden:
6–10 kg:  2 snacks
11–40 kg:  3 snacks
> 40 kg:  5 snacks

Artikelnr.   Inhoud  Prijs €
HOKAMIX30 Snack Maxi 

01116 400 g 13,15
01120 800 g 22,40
01121 2,25 kg 50,10
01122 4,5 kg 86,30

HOKAMIX30 Snack Petit 
01125 400 g 13,15
01123 800 g 22,40
01124 2,25 kg 50,10
01126 4,5 kg 86,30

HOKAMIX30 CLASSIC  
TABLETTEN
Dosering: (per dier per dag)
Pups (vanaf drie weken) en volwassen honden:
1–2 kg:  1 st
3–5 kg:  2 st
6–10 kg:  4 st
11–40 kg:  6 st
> 40 kg:  8 st

Artikelnr.   Inhoud  Prijs €
01045 80 st 14,25
01014 200 st 31,60
01015 400 st 56,90

Glutenv
rij

Pups vanaf 3 weken 
en kleine honden: één 
Snack Petit per kilogram 
lichaamsgewicht tot 
maximaal vijf snacks. 

Proefmonsters van HOKAMIX30 zijn verkrijgbaar via 
onze webshop: www.hokamix.nl/webshop
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Glutenv
rij

HOKAMIX30 DERMA
Aan het originele HOKAMIX30 recept zijn Chlorella 
(een zoetwateralg) en Mariadistel toegevoegd.

Intensieve ondersteuning van/bij:
✔ huid en vacht,
✔ overmatig haaruitval,
✔ een gevoelige huid.

Chlorella heeft drie belangrijke eigenschappen:
·  Het bevat een natuurlijke groeifactor  

(Chlorella Growth Factor (C.G.F.)) die de  
celdeling (en daarmee de aangroei van nieuw 
huidweefsel) ondersteunt.

·  Het absorbeert zware metalen en is daarom zeer 
belangrijk voor het ontgiften van het lichaam.

·  Het bevat essentiële aminozuren, belangrijke  
vitaminen en mineralen.

Mariadistel heeft een positieve invloed op  
de lever en ondersteunt de functie ervan als  
ontgiftingsorgaan.

Dosering: (per dier per dag)
Pups: neemt u contact met ons op.
Volwassen honden:
1 – 5 kg:  5 g 11 – 40 kg:  15 g
6 – 10 g:  10 g > 40 kg:  25 g

Artikelnr.   Inhoud  Prijs €
01057 350 g 28,65
01016 750 g 56,50
01013 1,5 kg 84,75

HUID EN VACHT INTENSIEF
We bewonderen bij een hond als eerste een mooie 
huid en glanzende vacht. Als een spiegel van de
gezondheid laat de vacht zien of een viervoeter 
letterlijk en figuurlijk 'goed in zijn vel' zit. Goede 
voeding en verzorging zijn hiervoor de basis. 

Aangezien de huid het grootste orgaan is van het 
lichaam met een aantal belangrijke taken, verdient
het extra aandacht, ondersteuning en verzorging.

Belangrijk: 
Voor een intensieve ondersteuning  
van huid en vacht adviseren wij om 
HOKAMIX30 Derma te combineren met 
HOKAMIX Skin&Shine.

Voorheen 

HOKAMIX30 Forte

INCLUSIEF

MAATSCHEP
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HOKAMIX SKIN&SHINE
Met omega 3, 6, 7 en 9vetzuren uit notenolie. 

Ter ondersteuning bij o.a.:
✔ overmatig haaruitval,
✔ ligplekken,
✔ droge huid,
✔ doffe vacht.

Een lichaam kan zelf geen essentiële vetzuren 
aanmaken. Om optimaal te kunnen functioneren, 
moeten deze dagelijks via de voeding worden 
aangeleverd. 

Wist u dat... 
Omega vetzuren veelal verloren gaan 
door verhitting tijdens het productiepro
ces van de voeding en/of het openstaan 
van de verpakking. De verhouding is 
meestal ook niet optimaal (te veel omega 
6 ten opzichte van omega 3). 

Dosering: (per dier per dag)
Knaagdieren en katten: 1,5 ml  
Pups (vanaf drie weken) en volwassen honden:
1 – 5 kg:  1,5 ml 16 – 40 kg:  6 ml
6 – 10 kg:  3 ml > 40 kg:  9 ml
11 – 15 kg:  4,5 ml

Artikelnr.   Inhoud  Prijs €
01170 250 ml 32,25
01171 1000 ml 90,40

Met omega  

3-, 6-, 7- en 9-vetzuren.Voorheen 

HOKAMIX30 Forte

INCLUSIEF

DISPENSER
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HOKAMIX30 MOBILITY
Dosering: (per dier per dag)
Pups: neemt u contact met ons op.
Volwassen honden:
1 – 5 kg:  5 g
6 – 10 kg:  10 g
11 – 40 kg:  15 g
> 40 kg:  25 g

Dosering Mobility tabletten: (per dier per dag)
Pups: neemt u contact met ons op.
Volwassen honden:
1 – 5 kg:  2 tabletten
6 – 10 kg:  4 tabletten
11 – 15 kg:  6 tabletten
16 – 40 kg:  8 tabletten
> 40 kg:  10 tabletten

Artikelnr.   Inhoud  Prijs €
HOKAMIX30 Mobility 

01152 150 g 25,90
01147 350 g 54,40
01149 750 g 90,25
01157 1,5 kg 156,70

HOKAMIX30 Mobility Tabletten 
01150 90 st 32,55
01158 190 st 64,35
01159 390 st 119,40

Gluten
vrij

voorheen 

HOKAMIX30 Gewricht+

BEWEGEN
HOKAMIX30 Mobility is een natuurlijk voedings
supplement. Aan het originele HOKAMIX30 recept 
is o.a. Groenlipmossel poeder toegevoegd met 
gewricht specifieke bestanddelen (zoals gluco samine 
en chondroïtinesulfaat). 

Ter ondersteuning van:
✔  de opbouw van kraakbeen tijdens de groei,  

vooral bij grote rassen,
✔ het skelet en bewegingsapparaat,
✔ de ontwikkeling van gewrichten,
✔ de vorming van het gewrichtssmeer. 

INCLUSIEF

MAATSCHEP
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PUUR PLANTAARDIGE 
BELONING
HOKAMIX30 Bonies:
✔ puur plantaardige beloning,
✔ weinig calorieën,
✔ handig bij africhten en trainen.

HOKAMIX30 Bonies is een puur plantaardige snack 
met slechts 2 % vet. Ook geschikt voor honden die 
gemakkelijk aankomen of allergisch zijn voor  
dierlijke eiwitten.

HOKAMIX30 Bonies bevatten niet genoeg van het  
originele HOKAMIX30recept om de dagelijkse aan
bevolen dosering voor ondersteuning van huid, 
vacht, vitaliteit of gewrichten te bereiken.

HOKAMIX30 BONIES
Dosering: (per dier per dag)
Pups (vanaf drie weken) en volwassen honden:

Gluten
vrij

AANVULLING BIJ VERS 
VLEES VOEDING
Ter ondersteuning van:
✔  huid en vacht,
✔  vitaliteit en weerstand,
✔  aanvulling van vitaminen, mineralen  

en spoorelementen.

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 vullen.

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. Als u een rauw vlees 
menu wilt gaan geven, laat u dan goed adviseren.

BARF COMBIMIX
Dosering: (per dier per dag)
Pups (vanaf drie weken) en volwassen honden:
1 – 5 kg:  5 g
6 – 10 kg:  10 g

11 – 40 kg:  15 g
> 40 kg:  25 g

Artikelnr.   Inhoud  Prijs €
02030   150 g   11,75
02031   400 g   21,45
02033   750 g   31,45
02032 2 kg 71,75

1 – 5 kg:  2 Bonies
6 – 10 g:  4 Bonies
11 – 15 g:  6 Bonies

16 – 40 kg:  8 Bonies
> 40 kg:  12 Bonies

Voor pups kunt u de Bonies gemakkelijk  
doormidden breken.

Artikelnr.   Inhoud  Prijs €
01148 200 g 7,80
01128 400 g 13,00

INCLUSIEF

MAATSCHEP
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GEWOON UIT NEDERLAND
HOKAMIX30 producten worden geproduceerd  
in het Achterhoekse Dinxperlo.
Wilt u de producten snel en vers ontvangen 
uit eigen magazijn? Bestel dan via de officiële 
HOKAMIX30 webshop.

EERST KENNISMAKEN?
Goed kennismaken gaat het beste door producten 
te zien, voelen, ruiken en laten proeven!
Via onze webshop zijn daarom verschillende  
proefmonsters verkrijgbaar.

EXTRA VOORDEEL
Via de webshop kunt u op verschillende manieren 
punten sparen. Bij uw bestelling kunt u de  
gespaarde punten inruilen voor extra korting.

PERSOONLIJK CONTACT
Contact is zo gelegd. Via onze webshop  
kunt u met ons chatten. Liever bellen  
of mailen? Dat kan natuurlijk ook! 

KENDE U ONS NOG NIET?
Uw viervoeter is bijzonder, onze producten  
zijn specifiek. 
Onze dierenarts geeft graag gratis en vrijblijvend 
advies op maat!

Stuur een mail naar support@hokamix.com 
Bel ons op 0315330711
Chat met ons op www.hokamix.nl

WWW.HOKAMIX .NL
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BELANGRIJKE INFORMATIE
✔  Bouw de aanbevolen dosering langzaam op.  

Bij snelle verandering van voeding kan het 
lichaam reageren.

✔  Het is belangrijk de aanbevolen dosering  
tenminste zes weken te geven, zodat het lichaam 
van binnenuit kan worden gereinigd. 

✔  Na openen in een afgesloten verpakking op 
kamertemperatuur bewaren.

✔  U kunt HOKAMIX30 door de voeding mengen. 
Harde brokken eventueel eerst weken in lauw
warm water (tot 35 graden). U kunt het ook door 
kwark, yoghurt of karnemelk mengen.

HOKAMIX30 
Classic 

HOKAMIX30 
Classic tabletten

HOKAMIX30 
Derma

HOKAMIX 
Skin&Shine

HOKAMIX30 
Mobility

HOKAMIX30 
Mobility tabletten

HOKAMIX30  
Snack Maxi/Petit

HOKAMIX30 
Bonies

BARF CombiMix

Samenstelling Overige planten en daarvan afgeleide 
producten en bijproducten.

Overige planten 
en daarvan 
afgeleide 
producten en 
bijproducten, 
zoetwater alg 
(Chlorella 6 %), 
mariadistel (6 %).

Oliën en vetten 
(notenolie).

Overige planten en daarvan afgeleide 
producten en bijproducten,  
duivelsklauw (3 %), 
mosselpoeder extract (10 %),  
glucosamine (4 %),  
chondroïtinesulfaat (4 %),  
mucopolysacchariden (2 %).
 

Overige planten en 
daarvan afgeleide 
producten en 
bijproducten, 
granen, vlees  
en dierlijke  
bijproducten 
(kippenmeel 15 %).

Granen, overige 
planten en  
daarvan afgeleide 
producten en 
bijproducten,  
oliën en vetten.

Overige planten 
en daarvan 
afgeleide 
producten en 
bijproducten.

Analytische 
bestanddelen

ruw eiwit 8,9 %, 
ruw vet 10,8 %, 
ruwe celstof 6,7 %, 
ruwe as 50,5 %, 
vocht 4,4 %, 
calcium 12,4 %, 
fosfor 0,26 %, 
natrium 2,8 % 

ruw eiwit 9,0 %, 
ruw vet 12,0 %, 
ruwe celstof 5,0 %, 
ruwe as 47,0 %, 
vocht 5,0 % 
 

ruw eiwit 12,1 %, 
ruw vet 10,9 %, 
ruwe celstof 5,5 %, 
ruwe as 49,3 %, 
vocht 4,6 %, 
calcium 12,5 %, 
natrium 0,2 %, 
fosfor 0,8 %

ruw vet 97,0 %, 
omega3 5,8 %, 
omega6 53 %, 
omega7 < 0,1 %, 
omega9 29,2 %

ruw eiwit 12,0 % 
ruw vet 10,7 % 
ruwe celstof 8,5 % 
ruwe as 49,9 % 
vocht 4,3 %

ruw eiwit 16,2 % 
ruw vet 1,4 % 
ruwe celstof 3,4 % 
ruwe as 27,3 % 
vocht 5,7 % 
 

ruw eiwit 22,5 %, 
ruw vet 7,3 %, 
ruwe celstof 7,0 %, 
ruwe as 5,4 %, 
vocht 9,8 %

ruw eiwit 11,5 %, 
ruw vet 2,0 %, 
ruwe celstof 1,0 %, 
ruwe as 11,0 %, 
vocht 16,0 %

ruw eiwit 20,1 % 
ruw vet 12,8 % 
(onverzadigde 
vetzuren 84,5 %, 
waarvan  
omega3 41,8 %, 
omega6 16,5 %, 
omega9 24,7 %)
ruwe celstof 5,0 % 
ruwe as 18,8 % 
vocht 8,1 %

Zonder kunstmatige geur, kleur of smaakstoffen. Zonder kunstmatige geur, kleur of smaakstoffen.

✔  Niet meer voeding klaarmaken dan voor  
één dag en niet verhitten boven 35 graden.  
Door verhitting en blootstelling aan licht en  
lucht verliezen ingrediënten hun kracht. 

✔  Wij adviseren om niet te beginnen met het geven 
van HOKAMIX30 tijdens de dracht of lactatie.  
Als u minstens 3 maanden voor de dracht al 
HOKAMIX30 gaf, kunt u dit gerust blijven geven.

✔  Voeding met HOKAMIX30 hoeft u niet aan  
te vullen met andere vitamine of kalkpreparaten.
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HOKAMIX30 
Classic 

HOKAMIX30 
Classic tabletten

HOKAMIX30 
Derma

HOKAMIX 
Skin&Shine

HOKAMIX30 
Mobility

HOKAMIX30 
Mobility tabletten

HOKAMIX30  
Snack Maxi/Petit

HOKAMIX30 
Bonies

BARF CombiMix

Samenstelling Overige planten en daarvan afgeleide 
producten en bijproducten.

Overige planten 
en daarvan 
afgeleide 
producten en 
bijproducten, 
zoetwater alg 
(Chlorella 6 %), 
mariadistel (6 %).

Oliën en vetten 
(notenolie).

Overige planten en daarvan afgeleide 
producten en bijproducten,  
duivelsklauw (3 %), 
mosselpoeder extract (10 %),  
glucosamine (4 %),  
chondroïtinesulfaat (4 %),  
mucopolysacchariden (2 %).
 

Overige planten en 
daarvan afgeleide 
producten en 
bijproducten, 
granen, vlees  
en dierlijke  
bijproducten 
(kippenmeel 15 %).

Granen, overige 
planten en  
daarvan afgeleide 
producten en 
bijproducten,  
oliën en vetten.

Overige planten 
en daarvan 
afgeleide 
producten en 
bijproducten.

Analytische 
bestanddelen

ruw eiwit 8,9 %, 
ruw vet 10,8 %, 
ruwe celstof 6,7 %, 
ruwe as 50,5 %, 
vocht 4,4 %, 
calcium 12,4 %, 
fosfor 0,26 %, 
natrium 2,8 % 

ruw eiwit 9,0 %, 
ruw vet 12,0 %, 
ruwe celstof 5,0 %, 
ruwe as 47,0 %, 
vocht 5,0 % 
 

ruw eiwit 12,1 %, 
ruw vet 10,9 %, 
ruwe celstof 5,5 %, 
ruwe as 49,3 %, 
vocht 4,6 %, 
calcium 12,5 %, 
natrium 0,2 %, 
fosfor 0,8 %

ruw vet 97,0 %, 
omega3 5,8 %, 
omega6 53 %, 
omega7 < 0,1 %, 
omega9 29,2 %

ruw eiwit 12,0 % 
ruw vet 10,7 % 
ruwe celstof 8,5 % 
ruwe as 49,9 % 
vocht 4,3 %

ruw eiwit 16,2 % 
ruw vet 1,4 % 
ruwe celstof 3,4 % 
ruwe as 27,3 % 
vocht 5,7 % 
 

ruw eiwit 22,5 %, 
ruw vet 7,3 %, 
ruwe celstof 7,0 %, 
ruwe as 5,4 %, 
vocht 9,8 %

ruw eiwit 11,5 %, 
ruw vet 2,0 %, 
ruwe celstof 1,0 %, 
ruwe as 11,0 %, 
vocht 16,0 %

ruw eiwit 20,1 % 
ruw vet 12,8 % 
(onverzadigde 
vetzuren 84,5 %, 
waarvan  
omega3 41,8 %, 
omega6 16,5 %, 
omega9 24,7 %)
ruwe celstof 5,0 % 
ruwe as 18,8 % 
vocht 8,1 %

Zonder kunstmatige geur, kleur of smaakstoffen. Zonder kunstmatige geur, kleur of smaakstoffen.

✔  Wanneer u een HOKAMIX30 product geeft,  
is het niet nodig een andere variant HOKAMIX30  
te geven. M.u.v. Skin&Shine en Bonies, deze  
bevatten niet (voldoende van) de originele kruiden.

De prijzen in deze folder zijn geldig vanaf  
1 maart 2019. Alle informatie is onder  
voorbehoud van druk en typefouten.  



Kroeske bv
Helmkamp 56

7091 HR Dinxperlo

0315330 711
info@kroeske.nl

www.hokamix.nl


