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BESTE DIERENVRIEND,
In het kader van een verantwoordelijk ecologisch bewustzijn
richten wij ons bij de productie van onze NATINA-producten uitsluitend op de hoge kwaliteit van gecertificeerde bedrijven.

• geproduceerd in Duitsland

Dierenvoeding is een erg gevoelig thema: daarom letten wij zeer
streng op het naleven van alle wettelijke vereisten. Bovendien
zorgen we er consequent voor dat de gebruikte grondstoffen
van een constante hoge kwaliteit zijn en
onze voedingsmiddelen van optimale
duurzaamheid zijn. Ook belangrijk: in
onze dierenvoeding worden uitsluitend
vleesproducten van dieren gebruikt die
geschikt zijn als voedingsmiddel.

•	beste grondstoffen

MAGGIE

Sascha Winter
Bedrijfsleider

BATMAN
PEBBLES

Stefan Schäfer
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider

Gabi Winter
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider
Beschermvrouwe van
de proWIN stichting

•	met de smaak en verteerbaarheid als plus
•	zonder toepassing van kunstmatige kleur-, smaak- en
conserveringsstoffen
•	zonder toepassing van soja eiwit en suiker
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Met proWIN NATINA is dierenvoeding met
een goed geweten dus mogelijk.
Onze harige vriendjes zijn er dol op en wij
zijn er zeker van: u ook!

•	hoogwaardige dierlijke proteïnebronnen

z NA

De basis van de voedingsfilosofie wordt gevormd door de begrippen "natuur" en "gezond". Zij staan voor de wens om voeding
voor huisdieren aan te kunnen bieden die qua opbouw en samenstelling dicht bij de voedselvoorziening in de natuur komt.
Trouw aan onze NATINA-filosofie garanderen wij
dat alleen
met zorg geselecteerde ingrediënten zoals
hoogwaardig dierlijk eiwit en verse groenten
gebruikt worden voor onze premium dierenvoeding.

Hierdoor overtuigen de producten niet alleen qua smaak, maar
zijn ze ook optimaal verteerbaar voor uw beste dierenvrienden.

A

Huisdieren hebben altijd al een vaste plek ingenomen in ons
leven: in ons hart en in ons huis.
Hieruit werd het idee geboren voor de best friends-productdivisie
van proWIN – natuurlijke dierenvoeding voor honden en katten.

ONZE
KWALITEITSBELOFTE

BELLA

Michael Winter
Bedrijfsleider
Curator proWIN
pro nature stichting

Ingolf Winter
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider
proWIN best friends
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JULIA, FRANK EN LINUS
NOWAK MET CARLOS

HIJ HOORT
BIJ DE FAMILIE

Carlos kwam als puppy bij
ons en sindsdien is hij er
overal bij - thuis en onderweg. Linus verkent samen
met hem de wereld en ´s
avonds knuffelen ze samen
op de bank. Het maakt niet uit waar we zijn:
met het best friends droogvoer wordt Carlos
altijd goed verzorgd en is hij klaar voor het
volgende avontuur.“
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PREMIUM-DROOGVOER
VOOR HONDEN

ONS BEST FRIENDS PREMIUM DROOGVOER VOOR HONDEN STAAT GARANT VOOR EEN UITGEBALANCEERDE
DIERENVOEDING VAN HET HOOGSTE NIVEAU.
De productie wordt uitgevoerd door middel van een mild stoombereidingsproces. Niet alleen zorgt dit voor een maximum aan
smaak, maar het stelt ook de aanwezige vitaminen veilig en het
grootste deel van de natuurlijke ingrediënten blijft behouden.
Het proWIN best friends premium droogvoer voor honden staat
voor unieke recepten met de hoogste kwaliteit grondstoffen.

Hierbij hechten wij veel waarde aan een hoogwaardige vleesbasis, waardevolle oliën en belangrijke voedingsstoffen - zoals
lijnzaad en druivenpit extract. Alle soorten zijn op elkaar afgestemd en kunnen naar believen gecombineerd worden. Omdat
onze droogvoer soorten minder dan 10% vocht bevatten, zien
wij af van onnodige conservering. Ook worden er geen kleur-,
aroma- of lokstoffen gebruikt. Er wordt uitsluitend natuurlijk
vitamine E als antioxidant gebruikt.

Momenteel zijn er diverse varianten in het assortiment - hieronder vier lekkere graanvrije soorten met kleinere brokgrootte.
Deze vier soorten zijn ook geschikt voor honden met een glutenc.q. graan intolerantie of die last hebben van overgevoeligheid.
Hiervoor bieden wij een glutenvrij alternatief aan: het graan in
de receptuur is vervangen door erwten en aardappelen.

BEST FRIENDS PREMIUM DROOGVOER VOOR HONDEN –
DROOG, MAAR NIET SAAI

Dokter

Woef

Veel honden verdragen het niet zo goed als voer
in een keer veranderd wordt, het ligt hen letterlijk
"zwaar op de maag". Daarom adviseer ik om geleidelijk over te gaan volgens de milde "1/4 regel":
Dag 1-4: ¾ oude voer + ¼ proWIN best friends
Dag 5-8: ½ oud voer + ½ proWIN best friends
Dag 9-12: ¼ oud voer + ¾ proWIN best friends

proWIN best friends
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DIT ZIT IN ONS
DROOGVOER VOOR HONDEN
•	Mineralen zijn belangrijk voor de werking van het
organisme

•	Hoogwaardige vetten en oliën dienen als energieleveranciers

mineralen

vetten & oliën
BIJZONDERE
AANDACHT
BIJ BEST FRIENDS

•	Een uitgebalanceerde verhouding van verschillende
voedingsstoffen is belangrijk

vitaliserende stoffen

• Koolhydraten leveren energie

koolhydraten
BIJZONDERE
AANDACHT
BIJ BEST FRIENDS

•	Zeer goed verteerbare eiwitten vormen de basis
voor groei, het spierstelsel en de stofwisseling

EIWITTEN
6
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GOED BEKEKEN
Graanvrije receptuur
Rijk aan lekker gevogelte

GEVOGELTE MET GROENTE
• gevogelteproteïne, gedroogd

23%

• aardappelzetmeel, erwtenmeel 18%
• tuingroente

7,5 %

Bietenpulp:
positief voor maag-darm

(wortels, witte kool, tomaten, prei)
• ei, gedroogd

7,5%

• gevogeltevet
• plantaardige olie (palm, kokos)
• bietenpulp, ontsuikerd

Biergist:
Vitamine B voor het
immuunsysteem, huid en vacht

• biergist, gedroogd
• dicalciumfosfaat
• chiazaad

1,3%

• gevogeltelever, gehydrolyseerd
• natriumchloride
•	kruiden, gedroogd

totaal: 0,2%

	(brandnetelblad, gentiaanwortel, duizendguldenkruid, ka-

Yucca Schidigera:
voorkomt winderigheid

mille, venkel, komijn, maretak, duizendblad, braambesblad)
• yucca schidigera

• ZALM MET DRUIVENPIT, 2,5 KG
• RUND MET AARDAPPELEN, 2,5 KG

• LAM MET RIJST, 2,5 KG
• GEVOGELTE MET GROENTE, 2,5 KG

• LEVER MET APPEL, 2,5 KG
• EEND MET MAIS, 2,5 KG

• ZEEVIS MET ERWTEN, 2,5 KG

proWIN best friends
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MUFFIN, 7 MAANDEN

VOOR KLEINE
AVONTURIERS

Wollig, wolliger, Muffin: hij is
net ingetrokken in zijn nieuwe
huis en verkent zijn omgeving met onhandige stappen.
Geselecteerde voedingsstoffen
zorgen ervoor dat hij optimaal verzorgd wordt.
Met best friends PUPPY krijgt hij alles wat hij
nodig heeft om groot en sterk te worden.”
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PREMIUM-PUPPYVOER
ALS EEN PUPPY ZIJN INTREK NEEMT, VEROVERT HIJ
ALS EEN WERVELWIND HUIS EN HART.
Nieuwsgierig ontdekt hij de wereld. Met heel veel liefde en evenwichtige voeding worden die kleine, onhandige puppies grote en
sterke metgezellen.

Er dient al met de juiste voeding begonnen te worden als de
pups pas enkele weken oud zijn, want dan wordt de basis voor
een gelijkmatige groei gelegd. Bovendien hebben puppies en
honden in de groei uit voedingsperspectief speciale eisen. best
friends PUPPY haakt hierop in en geeft jonge honden alles, wat
ze nodig hebben voor een gezonde groei en om zich goed te
voelen – buiten de grenzeloze liefde van het baasje en vrouwtje.

Qualitatief hoogwaardig puppyvoer kenmerkt zich door een licht
verteerbare en hoogwaardige eiwitbron. Daarom is onze best
friends PUPPY rijk aan gevogelte, dit is licht verteerbaar. Alle
grondstoffen in het voer worden met de grootst mogelijke zorg
geselecteerd. Een hoge energetische waarde voor een gezonde
groei en belangrijke mineralen voor de botvorming garanderen
een optimale start van een gelukkig hondenleven.

BEST FRIENDS PUPPY
– VOOR KLEINE HONDEN MET GROTE HONGER

Dokter

Woef
Smaakmaker: doorgeroerd met warm
water ontstaat een lekker sausje waardoor
de kleine hondenkindjes zin krijgen in
vaste voeding en dat de voedselopname
stimuleert en bevordert.

proWIN best friends
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MYRIAM BÖTTCHER
EN LILLI

FLUFFY
TOPMODEL

Wij zijn een echt dreamteam: levendig en vrolijk
als wij zijn, ontdekken
wij allebei graag nieuwe
dingen. Eén ding komt
daarbij altijd op de eerste plaats - een
gezonde levensstijl. Voeding heeft voor
mij een zeer hoge prioriteit. En omdat
voor Lilli hetzelfde geldt, heeft het best
friends natvoer een vast plekje in mijn
voorraadkast.”
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PREMIUM-NATVOER VOOR
HONDEN
ONS BEST FRIENDS PREMIUM NATVOER VOOR HONDEN
BIEDT SOORTSPECIFIEKE, GEZONDE EN EVENWICHTIGE
VOEDING VOOR UW HOND.
De basis wordt gevormd door een holistisch voedingssysteem
van top kwaliteit op basis van vers vlees. Het aandeel vers vlees
bedraagt, afhankelijk van de soort, t/m 98,5 procent.

Alle best friends premium natvoer producten zijn helemaal vrij
van graan en bevatten geen kleur,- lok- of conserveringsstoffen. Ons premium natvoer wordt bovendien consequent zonder
vleesmeel, soja eiwit en kunstmatige aromastoffen gefabriceerd. Een verschil dat uw hond proeft!

Er worden uitsluitend verse groente, vruchten en waardevolle
oliën verwerkt. Bovendien bevat een groot deel van de soorten monoproteïne. Monoproteïne in het voer wil zeggen dat er
slechts één dierlijke eiwitbron wordt gebruikt. Dit betekent dat
het nog beter geschikt is voor het dier en bijzonder geschikt is
voor honden die last hebben van allergieën.

Of het nu rund, wild, gevogelte of vis is: ons assortiment heeft
voor elke smaak wat wils. Voor volledige transparantie en
veiligheid worden alle toegepaste ingrediënten gedeclareerd op
het productetiket.

BEST FRIENDS PREMIUM NATVOER VOOR HONDEN –
VOLOP GENIETEN EN SMAAK

DOKTER

WOEF
Ook honden met een allergie vinden bij
het best friends natvoer het juiste voer.
Want doordat de declaratie 100% open is,
is volledig transparant welke ingrediënten
en allergenen inbegrepen zijn.
proWIN best friends
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GOED BEKEKEN
Groot aandeel vlees
van 77%
Monoproteïne van rund

RUND MET APPEL EN BOSBESSEN
• runderspiervlees

12,3%

• runderhart

12,3%

• runderlever

12,3%

• runderlong

18,5%

• rundernieren

12,3%

• runderpens

9,3%

• appel

6%

(van gedroogde appelblokjes)
• bosbessen

5%

• wortels

5%

• aardappelen

5%

• mineralen

1%

• levertraan van kabeljauw

0,5%

• tarwekiemolie

0,5%

Appel:
rijk aan vitamine C

Bosbessen:
bevatten veel vitamines
en antioxidanten

Wortels:
kunnen een positief effect
op de darmaflora hebben
MONOPROTEÏNE

•	LAM MET SPINAZIE
EN VENKEL
200 g | 800 g
12
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•	GEVOGELTE MET
ARTISJOK
200 g | 800 g

•	Z ALM EN
FOREL
200 g | 800 g

MONOPROTEÏNE

•	WILD MET
VEENBESSEN
200 g | 800 g

MONOPROTEÏNE

•	RUND MET APPEL
EN BOSBESSEN
200 g | 800 g

MONOPROTEÏNE

•	K ALF MET ZOETE
AARDAPPELEN
200 g | 800 g

MONOPROTEÏNE

• KIP MET
PASTINAAK
200 g | 800 g

Deksel
-

sluit dankzij het vacuüm luchtdicht af
houdt natvoer langer vers
voorkomt onaangename geuren
past op onze blikken tot 800 g

ZODAT HET VERS EN
LEKKER BLIJFT

Toepassing:
Deksel erop, vast en klaar! Regelmatig op 60 °C in de vaatwasser afwassen zodat het hygiënisch blijft.

Voerlepel
-

handig en schoon porties maken
speciale vorm maakt volledige lediging mogelijk
lepel en mes in één: ideaal om te verkleinen
past bij onze blikken tot 800 g

Toepassing:
Voor gebruik afwassen en anders regelmatig op 60 °C in de
vaatwasser afwassen zodat het hygiënisch blijft.

Voerbak voor op reis
- voor water en voer
- handig voor onderweg
- vaatwasserbestendig

Sluitclip
- eenvoudig en luchtdicht afsluiten
- inhoud blijft langer vers
- met praktische handgreep
proWIN best friends
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JANIS GRÄTCHEN
EN EDDY

VLIEGENSVLUG
SCHOON

Mijn Eddy is een nieuwsgierig
mannetje. Geen molshoop
is veilig voor hem. En omdat
wij samen veel onderweg
zijn, worden we tijdens onze
ontdekkingstochten natuurlijk
ook erg vies. Het is niet zo gemakkelijk om
altijd alles schoon te houden. Bij Eddy komt
het hele best friends productpallet voorbij - de
producten verzorgen en verwennen namelijk
tegelijkertijd.”
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PREMIUM VERZORGINGS- EN
AANVULLENDE PRODUCTEN

ONZE PRAKTISCHE DAGELIJKSE HULPJES DIE IN GEEN
ENKEL HUISHOUDEN MET VACHTVRIENDJES MOGEN
ONTBREKEN.
Behalve praktische voedingsaccessoires zoals (reis)voerbakjes,
blikdeksels en sluitclips voor het hersluiten en vers houden,
omvat het assortiment ook hoogwaardige vachtverzorgingsdoeken die overtuigen door o.a. hun uitstekende wateropnamecapaciteit.

Ook bij de vachtverzorging ondersteunen de dermatologisch
geteste best friends verzorgingsproducten de behoeften van de
huid van de hond effectief en zorgen voor een glanzende vacht.
De bijzonder milde formule biedt ook optimale verzorging voor
de gevoelige lichaamsdelen zoals de ogen, oren en poten. Het is
exact afgestemd op de pH-waarde van de hondenhuid en daarom zeer prikkelarm. Bij onze recepten staan natuurlijke werkzame stoffen op de voorgrond. Bovendien zien wij helemaal af
van het gebruik van kunstmatige conserveringsmiddelen en
kleur- en geurstoffen. De best friends aanvullende producten
kenmerken zich door hun excellente kwaliteit en zijn van groot
voordeel voor baasjes en viervoeters.

BEST FRIENDS VERZORGINGS- EN AANVULLENDE
PRODUCTEN – PRAKTISCH, VERZORGEND, GOED
proWIN best friends
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OP
ONTDEKKINGSTOCHT
DOKTER

WOEF
Wat wij als mensen lekker vinden
ruiken, bevalt onze viervoeters niet
altijd. Honden hebben bovendien een
zeer gevoelig reukorgaan. Daarom
zien wij bij onze verzorgingsproducten consequent af van geurstoffen.
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SHAMPOO

VACHTGLANSSPRAY

Vachtverzorgingshandschoen

- zachte vachtreiniging
- huidkalmerend en verzorgend
- met hoogwaardige canola olie

- mooie glanzende vacht zonder te plakken
- vergemakkelijkt het kammen
- milde receptuur

- voor een fluweelzachte, glanzende vacht
- borstelen en massage in één
- geschikt voor honden en katten

- milde verzorgingsspray
- ideaal voor de reiniging van ogen en oren
- met hoogwaardige canola olie

Toepassing:
Na het bevochtigen van
de vacht, een kleine
hoeveelheid shampoo op
de handpalm aanbrengen en de vacht ermee
inmasseren. Daarna
zorgvuldig met water
uitspoelen.

Toepassing:
Onverdund op de vacht sprayen
en daarna uitkammen. Alleen
aanbrengen op vachtdragende
lichaamsdelen. Vermijd direct
contact met de ogen en slijmvliezen. Ideaal in combinatie
met onze Vachtverzorgingshandschoen.

Toepassing:
Borstel altijd in de
groeirichting, van
de kop naar de
staart. Terwijl het
dier van de massage geniet, worden
tegelijkertijd klitten,
losse huidschilfers
en vuil gemakkelijk
uitgeborsteld.

Toepassing:
Ideaal in combinatie met
onze best friends Verzorgingsdoek. Spray twee
keer op de droge verzorgingsdoek en breng het
daarna op de gewenste
plek aan.

Verzorgingsdoek

Vachtverzorgingsdoek

POOTJESBALSEM

Pootjesdoek

- bijzonder zachte, verzorgende eigenschappen
- antibacterieel oppervlak
- optimaal geschikt voor de hondenhuid

- voorzichtig afdrogen en droog wrijven
- uitstekende wateropname
- verkrijgbaar in 2 maten
- extra: variant 40 cm x 80 cm met praktische
pockets

- zachte verzorging van de pootjes
- huidkalmerend en verzorgend
- met hoogwaardige canola olie

- directe reiniging van vieze pootjes
- uitstekende wateropname
- klein en plaatsbesparend
- ideaal voor onderweg

CARE SPRAY

Toepassing:
Voor en na de wandeling met een doek of met
de handen een kleine
hoeveelheid op de schone
voetzolen aanbrengen en
inmasseren.

proWIN best friends
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FRANK NOWAK
MET CARLOS

DE BESTE
BELONING

Carlos is één brok energie
en altijd in voor een rondje
spelen. Het spreekt vanzelf
dat daar de een of andere
lekkernij bij komt kijken. Wie
kan zo´n blik weerstaan?
Daarom vind ik het belangrijk dat de kwaliteit
van snacks ook goed is."

18
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DOKTER

ONS BEST FRIENDS SNACK ASSORTIMENT BEVAT SMAKELIJKE LEKKERNIJEN VOOR HONDEN EN KATTEN.

Woef
Elke hond wordt blij van een
beloning tussendoor. Wie zijn hond
vaker snacks geeft, dient deze op de
dagelijkse hoeveelheid voer in mindering te brengen zodat de hond niet
te zwaar wordt. Het voedingsadvies
dat op elke best friends snackverpakking staat, helpt daarbij.

De snack producten van best friends zijn natuurlijk, gemakkelijk
te verteren en de ideale beloning voor tussendoor. Van natuurlijke dental snacks tot heerlijke trainingssnacks: onze snackserie
biedt alles wat de hartjes van honden en katten sneller laat slaan.
Vanzelfsprekend letten we er ook bij onze lekkernijen op dat de
bestanddelen puur natuur en van de beste grondstoffen zijn die
vrij zijn van suiker, kunstmatige conserveringsstoffen, aroma´s
en kleur- en lokstoffen. In onze producten worden bovendien alleen puur natuurlijke antioxidanten gebruikt. Zo kunt u er zeker
van zijn dat u iets goeds doet voor uw beste vriend. Want ook
snacken moet gezond zijn!

DENTAL
KAUWBOTTEN

GEDROOGD
RUNDVLEES

RUNDEROREN

VIS SNACKS

BEEF STICKS

GEVOGELTE
SNACKS

-	natuurlijk kauwplezier

- 100% natuurlijke snack

- 100% natuurlijke snack

- perfect als beloning

- de ideale trainingssnack

- met veel vers gevogelte

- vitaal, gezond en rijk aan 		

- natuurlijke lekkernij waar

- groot aandeel vis

- vlezig & lekker

- weinig vet

- weinig vet

- met het beste rundvlees

-	zonder graan

met salie
-	met geselecteerd
mineralenmengsel
-	bezig zijn en gebitsverzorging in één

vitaminen
-	ondersteunt de gebitsreiniging

de hond lang plezier van heeft
-	ondersteunt de gebitsreiniging

-	zonder graan
- hersluitbaar

-	hersluitbaar

voor
ka tte n

proWIN best friends
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KATHARINA SELMBACHER
KITTEN
MET SALOMÉ

ONZE TIME-OUT

Salomé heeft veel met mij
gemeen: we zijn sportief,
houden van onze vrijheid en
geven vaak onze mening.
Dat heeft ze mij al menige
keer bewezen, want op het gebied van voer
is ze, typisch kat, erg kieskeurig. Na lang
zoeken heb ik met best friends eindelijk
een droogvoer gevonden dat ze echt lekker
vindt."

20
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PREMIUM-DROOGVOER VOOR
KATTEN
ALS HET OP HUN SMAAK AANKOMT, ZIJN KATTEN
ONVERZETTELIJK.
Ze houden van afwisseling: wat ze vandaag lekker vinden, kan
morgen al helemaal niet meer interessant zijn. Als ware fijnproevers beslissen katten zelf wat er in hun bakje belandt.

Vlees en vis mogen niet ontbreken op het menu. Katten zijn van
nature prooi eters en hun hele stofwisseling is ingesteld op
het verteren van dierlijke eiwitten. Ze waarderen verschillende
soorten voer. Hoe natuurlijker, hoe beter. Hier komt ons premium droogvoer in beeld – naar keuze met of zonder graan. Om
ervoor te zorgen dat de natuurlijke voedingsstoffen grotendeels
bewaard blijven, wordt ons best friends droogvoer vervaardigd
in een heel bijzonder proces. Het voermengsel wordt voorzichtig en langzaam gegaard door middel van waterdamp. Niet
alleen de kwaliteit van het eiwit is cruciaal, maar ook de smaak,
acceptatie en de natuurlijkheid spelen een belangrijke rol bij de
keuze van het voer.

Best friends premium droogvoer overtuigt qua smaak door
ingrediënten als mout en biergist. Door de hoge kwaliteit van
de ingrediënten draagt het voer bij aan een goede algemene
conditie van uw huisdier.

BEST FRIENDS PREMIUM DROOGVOER VOOR
KATTEN – ONBESCHRIJFELIJK LEKKER

Dokter

Miauw
Katten zijn hapjes eters die tot wel 20
keer per dag een beetje eten. Daarom
dient er altijd droogvoer klaar te
staan. De combinatie met natvoer is
bijzonder succesvol gebleken.

proWIN best friends
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GOED BEKEKEN

CHICKEN‘N‘FISH

Rijk aan gevogelte

• gevogelteproteïne, asarm, gedroogd (33%)

Hoge acceptatie
door gevogeltevet

• maïs
• gevogeltevet
• zonder tarwe
• vismeel van zeevis (5%)

Met lekkere zeevis

• rijst
• rogge
• gevogeltelever, gehydrolyseerd
• ei, gedroogd
• biergist, gedroogd
• lijnzaad

Biergist:
B-vitamines voor het
immuunsysteem, huid en haar

• natriumchloride
• cichorei inuline

LIJNZAAD: ondersteunt
de spijsvertering

• FISH’N’CHIPS, 1,5 kg
22
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• CHICKEN’N’FISH, 1,5 kg

GOED BEKEKEN

DIT ZIT IN ONS
KATTENVOER
Gemakkelijk te portioneren

GRANDIOOS! GEVOGELTE

•H
 oogwaardig vet van speciale
vetbronnen (gevogeltevet)

Hoog aandeel gevogelte

• gevogeltevlees, -lever, -hart

60%

• vleesbouillon

29%

• nier

10%

• mineralen

1%

• Hoog gehalte aan
dierlijke proteïne

Monoproteïne
Gevogelte
• Taurine als essentieel
aminozuur

Met fijne
vleesbouillon
Licht en
goed verteerbaar

• Goed verteerbare
koolhydraten

• Verhoogd gehalte aan
vitamines

• RAVISSANT! RUND, 85 g

• EDEL! EEND, 85 g

• GRANDIOOS! GEVOGELTE, 85 g

• LEKKER! LAM, 85 g

• ZALIG! ZALM, 85 g
proWIN best friends
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JONAS ZAKUMI
EN KALLE

PERFECT OP
ELKAAR INGESPEELD

Als ik gitaar speel, zit Kalle er altijd bij. Wij zijn
een goed op elkaar ingespeeld team: ik pluk
aan de snaren en hij plukt aan mijn kraag als hij
honger heeft. Alleen het beste voer voor Kalle.
best friends natvoer is gewoon goed – precies
het juiste voor Kalle. De kleine lekkerbek staat erop."
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PREMIUM-NATVOER
VOOR KATTEN
HET BEST FRIENDS PREMIUM NATVOER
VOOR KATTEN BIEDT EEN KEUZE AAN VEEL
LEKKERE SMAKEN.
Een evenwichtige voeding is essentieel voor katten! Met het
best friends premium natvoer wordt de kat volledig verzorgd. Daarbij komt de veeleisende smulpaap niets te kort,
want onze selectie heeft het juiste voor elke smaak. Door
de praktische vershoudzak blijft het voer lekker vers en kan
gemakkelijk geportioneerd worden.
Het bevat kwalitatief hoogwaardig vers vlees dat met geraffineerde ingrediënten verfijnd wordt en mild in een portieverpakking gegaard wordt. Het meervoudig onverzadigde
vetzuur in de zalmolie in het voer zorgt bovendien voor een
gezonde huid en een mooie, glanzende vacht. Elke smaak is
zeer goed geschikt om uw kat optimaal te verzorgen met alle
belangrijke voedingsstoffen, vitamines en mineralen. Met
dit voer krijgt uw poezebeest alles wat het buiten uw liefde
nodig heeft voor een vitaal en gelukkig leven.

BEST FRIENDS PREMIUM NATVOER VOOR KATTEN –
SMAKELIJKE VARIËTEIT IN EEN ZAKJE

Dokter

Miauw
Voldoende water drinken is belangrijk
voor katten want anders bestaat het risico
dat ze blaasgruis ontwikkelen - daarom
dient er altijd een bakje vers water klaar
te staan. Natvoer helpt om de vochtbalans
extra te ondersteunen.

proWIN best friends
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FILOU, 6 MAANDEN

Het perfecte kattenvoer

ZET MAAR NEER,
IK KOM ERAAN!

De kleine avonturier zet
het leven van zijn baasjes
behoorlijk op de kop, niets
wat beweegt is veilig voor
hem! Wie zo veel beleeft,
heeft natuurlijk energie nodig - en met best
friends KITTEN wordt het kleine katje al
gauw een trotse huistijger. Oh, hoorde ik
daar geritsel...?"
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PREMIUM-KITTENVOER
Kleine katjes veroveren het huis op fluwelen pootjes en hebben daar extra veel aandacht en genegenheid bij nodig. De dag
bestaat uit spelen, knuffelen en slapen, daar hebben de kleintjes
heel veel energie voor nodig.

Ze zitten in hun groeiproces en hebben een rijke voeding met
een hoge energiewaarde nodig, die in de vorm van dierlijk eiwit
en goed te verdragen vet gewaarborgd wordt. Speciaal op
basis van deze behoeften werd ons proWIN best friends KITTEN-droogvoer ontwikkeld.

Rijk aan vers gevogeltevlees en darmregulerend chiazaad en
daardoor licht verteerbaar - erg belangrijk voor het welzijn en
een goede gezondheid van de kleine katjes. best friends KITTEN
bevat natuurlijke biergist ter ondersteuning en versterking van
de weerstand.

BEST FRIENDS KITTEN
– KLEINE HUISTIJGERS WORDEN GROOT

Dokter

Miauw
Ook voor drachtige en zogende kattenmama´s is best friends KITTEN een
uitstekende keuze. Want vanwege de hoge
energie- en voedingsstoffendichtheid
biedt het een optimale verzorging met alle
noodzakelijke voedingsstoffen.

proWIN best friends
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GEMAKKELIJK ONLINE BESTELLEN:
www.prowin-bestfriends.net/nl
UW PREMIUM KLANTENCODE:

Vind samen met uw proWIN consulent de ideale
producten voor uw huisdier. Vervolgens kunt u deze
heel eenvoudig in de best friends eindklantenshop
nabestellen - dat kan los of in de vorm van een
handig voerabonnement.
Uw proWIN consulent legt u graag alle details uit.

COLOFON:
UITGEVER:
proWIN Winter GmbH
Zeppelinstr. 8
66557 Illingen
GERMANY
+49 (0) 68 25 / 9 20 10
info@prowin.net • www.prowin.net

proWIN Nederland B.V.
Robert Schumandomein 2 / begane grond
6229 ES Maastricht
NETHERLANDS
+31 (0) 4 37 90 11 15
info@prowin.nl • www.prowin.nl

Uw proWIN consulent:

proWIN Belgium PGmbH
Place de Guillemins 2 bte 18
4000 Liège
BELGIUM
info@prowin.be • www.prowin.be
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