
       

       

       

Een goede, volledige spijsvertering heeft direct invloed 
op de gezondheid van uw hond. Dit is één van de 
belangrijkste uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling 
van VitaalCompleet. Natuurlijke voeding met kruiden en 
extra ruwe celstof. Zonder geur-, kleur-, smaakstoffen of 
conserveringsmiddelen. En natuurlijk dierproefvrij!

De eerste fase van het leven van een jonge 
hond is heel belangrijk. Alles is nieuw! Hij/zij 
ontdekt de wereld om zich heen, er wordt van 
alles geleerd van de moederhond en de baas. In 
een korte periode moet er ook nog eens flink 
gegroeid worden! Hiervoor zijn natuurlijk de 
juiste bouwstoffen in een goede verhouding 
nodig, zodat de hond gezond uitgroeit tot een 
zelfverzekerde en vrolijke huisgenoot. 

De brokjes van VitaalCompleet zijn bewust 
ruim van formaat, zodat de pup goed leert om 
te kauwen. Er kan niet geschrokt worden, de 
pup moet tandjes en kiezen goed gebruiken. 
De kruiden zorgen voor een goede opbouw 
van de darmflora en een milde ondersteuning 
in de ontwikkeling en werking van de organen. 
Extra zeewier zorgt voor sterke botten en 
gewrichten. De pup groeit geleidelijk, er vindt 
geen ongecontroleerde groei plaats. Hierdoor 
ontstaan er geen zogenaamde ‘groeipijnen’, die 
voor de hond erg vervelend en pijnlijk kunnen 
zijn. De verhouding tussen eiwit, koolhydraten 
en vet zijn volgens de nieuwste biologische 
inzichten uitgebalanceerd. Er is en blijft een 
goede balans, die zijn weerslag heeft op de totale 
ontwikkeling (lichamelijk én geestelijk) van de 
hond. De pup is alert en nieuwsgierig, hij zit 
goed in zijn vel! 

1] VitaalCompleet® puppy & junior

Tot wanneer spreken we van een puppy of junior?
Voor kleine(re) hondenrassen geldt dit tot ongeveer een half jaar, voor grote(re) 
rassen wordt de leeftijd van ongeveer 9 maanden aangehouden. Vanaf dat 
moment kan de hond overstappen op VitaalCompleet voor de volwassen hond. 
Lichamelijk is hij/zij daarvoor voldoende uitgegroeid, ook de spijsvertering is klaar 
voor de overstap naar de voeding voor de volwassen hond.

VitaalCompleet® puppy & junior is verkrijgbaar 
in verpakkingen van 1,5 kg, 4 kg en 15 kg.        

Tip:
de brokjes van VitaalCompleet puppy & junior kunnen desgewenst eerst 
voorgeweekt worden in lauw water. Vooral in het begin kan dit handig zijn om 
de pup vast voedsel te leren eten.

2] VitaalCompleet® voor de volwassen hond
3] VitaalCompleet® senior

Deze voeding is geschikt voor alle hondenrassen. Het formaat van de 
brokjes is zodanig, dat zowel grote als kleine rassen het prima kunnen 
eten. VitaalCompleet voeding is samengesteld uit hoogwaardig 
rundvlees, kip, granen en kruiden. Het vlees bevat de juiste eiwitten, 
die goed verteerbaar zijn. De ingrediënten en specifieke kruiden zijn 
zo uitgebalanceerd dat er een brede ondersteuning plaatsvindt van 
de totale spijsvertering en alle organen. De hond verteert de voeding 
optimaal, wat zorgt voor een goede opname van bouwstoffen, 
vitamines en mineralen. Overgewicht wordt voorkomen. De hond voelt 
zich fit en gezond, wat zich uit in vrolijk en actief gedrag. 

Wist u dat VitaalCompleet 

 zorgt voor een prachtig glanzende vacht?

 huid- en vachtproblemen voorkomt?

 dierproefvrij is? Bij de ontwikkeling van de 
voeding worden de brokjes aangeboden aan 
honden in hun natuurlijke leefomgeving. Zij 
bepalen zelf of ze het wel of niet gaan eten. 
Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten 
of de voeding lekker gevonden wordt!

 de voeding na productie 18 
maanden houdbaar is, dit zonder 
conserveringsmiddelen? De kruiden en 
vitamine E in VitaalCompleet zorgen ervoor 
dat de brokjes lang vers en lekker blijven.

 de brokjes van VitaalCompleet door hun 
knapperigheid een gunstige invloed hebben 
op tandsteen? De hond gaat flink kauwen, 
waardoor tandsteen minder kans krijgt.

VitaalCompleet® voor 
de volwassen hond is 
verkrijgbaar in verpakkingen 
van 1,5 kg, 5 kg en 15 kg.

Wanneer is een hond eigenlijk een senior en wanneer is het een goed moment om over te 
stappen van  voeding voor de volwassen hond naar VitaalCompleet senior? Het is moeilijk 
en tevens niet juist om hier een bepaalde leeftijd aan te koppelen. De ene hond vertoont 
met negen jaar namelijk nog volop ‘jonge hondengedrag’, daar waar de andere hond op die 
leeftijd al één of meerdere seniorverschijnselen krijgt. Ook heeft het te maken met het ras 
van de hond. Een groot ras wordt meestal minder oud dan een klein ras, waardoor hij qua 
aantal jaren eerder een senior wordt. Het is zaak om goed naar uw hond te kijken. Op het 
moment dat hij/ zij wat trager en strammer wordt en graag wat meer slaapt, breekt de tijd 
aan om over te schakelen op VitaalCompleet senior. 

Als de hond wat ouder wordt gaan de organen en spijsvertering minder goed werken. Het 
bewegen gaat vaak wat moeilijker, de spieren en gewrichten worden minder soepel. Graag 
houden we onze hond zo lang mogelijk actief en gezond.
VitaalCompleet senior bevat ingrediënten en specifieke kruiden die de organen en 
spijsvertering van de oudere hond extra stimuleren. Zij worden bewust niet ontzien door 
licht verteerbare voeding, maar juist geactiveerd, waardoor de hond veel langer fit en actief 
blijft. Bij het overstappen van een andere merk op ECOstyle VitaalCompleet senior is een 
vaak gehoorde opmerking: ‘Het is bijzonder, de hond lijkt wel een paar jaar jonger te zijn 
geworden!’. Voor de hond natuurlijk erg fijn, maar ook voor de baas!

VitaalCompleet® senior is verkrijgbaar in 
verpakkingen van 1,5 kg, 5 kg en 15 kg.uw hond eet zich gezond met

VitaalCompleet® hondenvoeding
 100% natuurlijke voeding met 

kruiden

 houdt uw hond gezond!

 voorkomt overgewicht

 geeft een glanzende vacht

VitaalCompleet is er voor de hond in de drie verschillende levensfases: puppy & junior, de volwassen 
hond en de senior. Een hondenleven lang gezond met VitaalCompleet! 

       

is verkrijgbaar 
in verpakkingen van 1,5 kg, 4 kg en 15 kg.

Spijsvertering en beweging
In de natuur zou een hond (wolfachtige) lange afstanden afleggen 
om aan zijn voeding te komen. Maag, darmen en organen worden 
flink gestimuleerd, wat een positieve invloed heeft op de vertering, 
met name die van eiwitten. De huishond van nu heeft een heel 
ander leven dan de wolf en ziet er in de meeste gevallen ook totaal 
anders uit. Hij beweegt veel minder, immers, hij krijgt zijn voeding 
keurig op tijd in zijn bak en hoeft hier niet voor op jacht. Spelen op 
zijn tijd is leuk, maar lekker slapen ook! Vaak worden de darmen 
minder/te weinig op een natuurlijke manier geactiveerd. Zij gaan 
trager werken en worden ‘lui’. De vertering verloopt minder goed 
en de kans groeit dat er schadelijke eiwitreststoffen in het lichaam 
komen.

Vertering van de voeding
De meeste hondenvoeding is erg licht verteerbaar waardoor 
de voedselbrok te snel en gemakkelijk het darmstelsel passeert. 
Organen en klieren krijgen niet de tijd om hun werk goed te 
doen. De combinatie van (te) weinig beweging en (te) licht 
verteerbare voeding geeft een vicieuze cirkel waarbij de lever 

en  nieren uiteindelijk geen kans meer zien om afvalstoffen op 
een juiste manier af te voeren. De organen raken overbelast. 
Eiwitreststoffen zorgen, eerst vaak nog ongemerkt, voor problemen 
met organen, huid  en gewrichten. Overgewicht ontstaat daarbij vrij 
eenvoudig. Deze uitgangspunten, die vaak een bron zijn van allerlei 
gezondheidsklachten, vormen de basis bij de ontwikkeling van 
ECOstyle VitaalCompleet hondenvoeding.

VitaalCompleet 
Natuurlijk willen we onze hond graag een goede basisgezondheid 
geven door de juiste voeding. Naast de basisbestanddelen die de 
hond nodig heeft, bevat VitaalCompleet hondenvoeding bijzondere 
ingrediënten in de vorm van specifieke kruidencombinaties en extra 
ruwe celstof. De kruiden zorgen voor een blijvend goede werking 
van de organen (ook lever en nieren) en spijsvertering, waardoor 
het voedsel op de juiste manier wordt verwerkt. De extra ruwe 
celstof geeft goede maag- en darmvulling, wat resulteert in een 
goede werking van de darmen en daardoor een actieve vertering. 
Er ontstaan weinig tot geen (eiwit)reststoffen die voor problemen 
kunnen gaan zorgen, de hond is én blijft vrolijk, fit en gezond!
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licht verteerbare voeding, maar juist geactiveerd, waardoor de hond veel langer fit en actief 
blijft. Bij het overstappen van een andere merk op ECOstyle VitaalCompleet senior is een 
vaak gehoorde opmerking: ‘Het is bijzonder, de hond lijkt wel een paar jaar jonger te zijn 
geworden!’. Voor de hond natuurlijk erg fijn, maar ook voor de baas!

VitaalCompleet® senior is verkrijgbaar in 
verpakkingen van 1,5 kg, 5 kg en 15 kg.uw hond eet zich gezond met

VitaalCompleet® hondenvoeding
 100% natuurlijke voeding met 

kruiden

 houdt uw hond gezond!

 voorkomt overgewicht

 geeft een glanzende vacht

VitaalCompleet is er voor de hond in de drie verschillende levensfases: puppy & junior, de volwassen 
hond en de senior. Een hondenleven lang gezond met VitaalCompleet! 

       

is verkrijgbaar 
in verpakkingen van 1,5 kg, 4 kg en 15 kg.

Spijsvertering en beweging
In de natuur zou een hond (wolfachtige) lange afstanden afleggen 
om aan zijn voeding te komen. Maag, darmen en organen worden 
flink gestimuleerd, wat een positieve invloed heeft op de vertering, 
met name die van eiwitten. De huishond van nu heeft een heel 
ander leven dan de wolf en ziet er in de meeste gevallen ook totaal 
anders uit. Hij beweegt veel minder, immers, hij krijgt zijn voeding 
keurig op tijd in zijn bak en hoeft hier niet voor op jacht. Spelen op 
zijn tijd is leuk, maar lekker slapen ook! Vaak worden de darmen 
minder/te weinig op een natuurlijke manier geactiveerd. Zij gaan 
trager werken en worden ‘lui’. De vertering verloopt minder goed 
en de kans groeit dat er schadelijke eiwitreststoffen in het lichaam 
komen.

Vertering van de voeding
De meeste hondenvoeding is erg licht verteerbaar waardoor 
de voedselbrok te snel en gemakkelijk het darmstelsel passeert. 
Organen en klieren krijgen niet de tijd om hun werk goed te 
doen. De combinatie van (te) weinig beweging en (te) licht 
verteerbare voeding geeft een vicieuze cirkel waarbij de lever 

en  nieren uiteindelijk geen kans meer zien om afvalstoffen op 
een juiste manier af te voeren. De organen raken overbelast. 
Eiwitreststoffen zorgen, eerst vaak nog ongemerkt, voor problemen 
met organen, huid  en gewrichten. Overgewicht ontstaat daarbij vrij 
eenvoudig. Deze uitgangspunten, die vaak een bron zijn van allerlei 
gezondheidsklachten, vormen de basis bij de ontwikkeling van 
ECOstyle VitaalCompleet hondenvoeding.

VitaalCompleet 
Natuurlijk willen we onze hond graag een goede basisgezondheid 
geven door de juiste voeding. Naast de basisbestanddelen die de 
hond nodig heeft, bevat VitaalCompleet hondenvoeding bijzondere 
ingrediënten in de vorm van specifieke kruidencombinaties en extra 
ruwe celstof. De kruiden zorgen voor een blijvend goede werking 
van de organen (ook lever en nieren) en spijsvertering, waardoor 
het voedsel op de juiste manier wordt verwerkt. De extra ruwe 
celstof geeft goede maag- en darmvulling, wat resulteert in een 
goede werking van de darmen en daardoor een actieve vertering. 
Er ontstaan weinig tot geen (eiwit)reststoffen die voor problemen 
kunnen gaan zorgen, de hond is én blijft vrolijk, fit en gezond!

VC-folder (lappie's conflicted copy 2009-12-18).indd   1 22/12/09   12:23




