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Mijn premium klantencode: 
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EN INSTAGRAM. TAG
ONS IN JE POSTS.

#prowininternational

Onze best friends dental-kauwbotten zijn 
niet alleen ideaal voor de bezigheid, maar 
ook voor de actieve tandreiniging thuis en 
onderweg. En zodat het knabbelen niet saai 
wordt, is ons gedroogd rundvlees er als  
alternatief.

Knabbeltip!

#prowinbestfriends

PERFECT SMILE

Wist je dat? Vanaf de derde tot de zesde maand 
verandert het gebit van je hond en verliest je 
puppy zijn melktanden. Na deze vaak inspan-
nende levensfase heeft hij als volwassen hond 
42 tanden om voedsel vast te grijpen, vast te 
houden en te kauwen. Om zo lang mogelijk  
gezonde en sterke tanden te houden, is regel-
matige tandverzorging nodig.

Zieke tanden en ontstoken tandvlees herken je 
aan de geelbruine verkleuring van de tanden of 
bruine randjes op het tandvlees van je vacht-
vriendje. Dan is er sprake van tandplak en  
bacteriële aantasting. Ook een slechte adem is 
meestel een duidelijke aanwijzing van tand- 
problemen of een tandvleesontsteking.

Door dagelijkse tandverzorging en hoogwaardige  
voeding kun je deze problemen tijdig voorkomen. 
Speciale hondentandpasta en hondentanden- 
borstels/vingerborstels om de hondentanden  
mee schoon te poetsen kunnen tandsteen in de 
meeste gevallen voorkomen. Het beste is om je 
hond al op puppyleeftijd te laten wennen aan  
de dagelijkse tandverzorging - dan is het later 
niet stressvol voor hem, maar een ontspannen 
ritueel. Vaak kunnen dental-kauwbotten en knab-
bels de vorming van tandsteen tegengaan en een 
bijdrage leveren aan de mondgezondheid van je 
hond.

Maak kennis met de grote verscheidenheid 
van onze productwereld voor premium 
dierenvoeding, -verzorging en -accessoires. 
 
Je proWIN consulent kan je meer informatie geven!
Via www.prowin-bestfriends.net kun jij je favoriete 
producten later ook gemakkelijk online bestellen.

VERZORGING VOOR JE BESTE VRIEND

VERZORGING VOOR JE BESTE VRIEND#perfectlook



Wat zie je er goed uit!

#shoppingtime #prowinbestfriends
WWW.PROWIN-BESTFRIENDS.NET FOOD CHECK 

Beauty-basics voor thuis.
Onze kleine beautyhelpers zorgen voor een zachte  

reiniging van de oren, een mooie glanzende vacht en  
verzorgde poten. Ideaal aan te brengen met onze  

best friends Pootjesdoek.

Voor de perfecte look!
Onze vachtverzorgingsdoeken zorgen voor een uitstekende  

wateropname bij het afdrogen.  
De best friends Vachtverzorgingshandschoen borstelt de vacht 

zacht met massage effect - ook tijdens het shampooën.

Welkom in de dog spa!
Onze speciale shampoo voor honden reinigt de vacht  

zacht, heeft een huidkalmerend effect en verzorgt met 
hoogwaardige canola olie. Onze badjas in drie verschillende 

maten is geschikt om - na het wassen - ontspannen  
mee af te drogen.

SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ...

... EN van buiten! In het algemeen zegt men: Een hond die 
hoogwaardig voer krijgt en veel tijd in de buitenlucht 
doorbrengt, heeft ook een gezonde, glanzende vacht. In 
principe klopt dit. Vachtproblemen kunnen vaak de eerste 
aanwijzingen zijn van deficiëntieverschijnselen of ge-
zondheidsproblemen. Mocht je bij je hond een ver-
moeden hebben, neem dan voor de zekerheid contact 
op met een dierenarts. Naast gezonde voeding kun je 
zelf ook nog iets extra's bijdragen zodat je beste vriend 
een glanzende vacht en een gezonde huid heeft. Hoe 
werkt het? Door de dagelijkse verzorgingsroutine:

•  Vachtverzorging: daily business! Na het uitlaten
 dien je er altijd voor te zorgen dat je hond  
 goed schoon en droog wordt gewreven.

•  Pootverzorging: dagelijks een korte check tussen  
 de tenen en indien nodig vervolgens crème  
 aanbrengen op de kussentjes (vooral in de winter).

• ogen- en orenreiniging: ook hier is controle  
 en het voorzichtig verwijderen van vuil erg belangrijk. 

NOOIT MEER: BAD HAIR DAY

Hoe meer de haarlengte van je vachtvriendje verschilt, des 
te meer verschillende uitdagingen voor jou. Lang, dik haar, 
zoals bv. bij een Australische herder, heeft vaak de nei-
ging om te klitten. In het ergste geval ontstaan hierdoor 
huidirritaties of er nestelen zich parasieten in. In dit ge-
val dient dus meerdere keren per week grondig te worden 
geborsteld! En mocht er een koeienvlaai of iets dergelijks 
te verleidelijk zijn geweest tijdens het wandelen, dan is 
het tijd om in bad te gaan. Het is erg belangrijk om een 
speciale hondenshampoo te gebruiken om de vacht te reini-
gen. De hondenhuid heeft een licht basische pH-waarde, 
daarom heeft het een speciale en zachte reiniging nodig.

Honden met kort haar hebben vaak een nog gevoeligere 
huid, hier geldt: liever borstelen dan badderen! Als het  
tijdens de laatste wandeling slechts een onschuldig mod-
derpoeltje was, dan is het voldoende om de vacht droog te 
borstelen. Massagehandschoenen met rubbernoppen zijn 
meestal een traktatie voor honden met een korte vacht. 
Losse haren worden zacht verwijderd en de doorbloeding 
van de huid wordt gestimuleerd. Maar langharige honden 
worden natuurlijk ook erg blij van zo'n massage.

DE RUI-PERIODE KOMT ERAAN

Elk jaar opnieuw in de lente en in de herfst heb jij als 
hondenbezitter je handen vol. Het zit overal: het haar van 
jouw geliefde vachtvriendje. Op de bank, op het tapijt, 
plukken haar achter deuren en onder kasten. De stofzui-
ger wordt ineens je op één na beste vriend. Maar wat 
betekent ruien precies? Heel eenvoudig: in de lente  
verliest je hond de verwarmende ondervacht van de  
winter. Zo past hij zich langzaam aan de langzaam  
stijgende temperaturen aan. In de herfst maakt de  
zomervacht plaats voor een dichtere wintervacht.

Zo'n vachtwisseling kan variëren in duur. Soms duurt  
het korter dan zes weken, maar het kan ook wel eens 
langer dan acht weken duren. Dit hangt onder andere af 
van het ras van je hond en van zijn leeftijd. Hoe ouder  
je langharige metgezel is, hoe langzamer zijn stofwisse-
ling en cardiovasculaire systeem hun werk doen.  
Geduld is een schone zaak.

JE BENT WAT JE EET

Het organisme van je hond moet tijdens de vachtwisse-
ling erg hard werken om het begin van de haargroei aan 
te kunnen. Dat betekent voor jou: goed afgestemde  
voeding met veel belangrijke mineralen, proteïnen en 
vitaminen is nu des te belangrijker. Ons best friends  
premium-droogvoer voor honden dekt deze speciale  
behoeften perfect en zorgt in elke levensfase van je 
hond voor uitgebalanceerde voeding. Vooral biergist is 
een geheime tip onder hondenbezitters om een doffe 
vacht te voorkomen. Dit bevat veel vitamine B, wat niet 
alleen het immuunsysteem versterkt, maar ook een po-
sitief effect heeft op de gezondheid van huid en haar. 
Deze natuurlijke grondstof maakt ook deel uit van ons 
best friends premium-droogvoer.

Perfecte topping: je kunt nog een paar natuurlijke hulp-
middelen aan het voer toevoegen. De klassiekers in deze 
zijn hoogwaardige oliën met veel onverzadigde vetzuren 
zoals lijnzaadolie of visolie. Ze zorgen voor een mooi 
glanzende vacht en stimuleren de gezondheid van je 
hond.

 Goed verteerbare eiwitten
Onze belangrijkste focus als basis voor groei,  
spierstelsel en stofwisseling 

Mineralen
Belangrijk voor het functioneren van het organisme

 Hoogwaardige vetten en oliën 
Eersteklas energieleveranciers

Vitale stoffen
Een evenwichtige verhouding van verschillende vitale stoffen

Koolhydraten
De tweede energiebron

WAT ZIT ER IN ONS  
PREMIUM DROOGVOER VOOR HONDEN?

Doe de voertest
en probeer het
gewoon uit!!
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mee schoon te poetsen kunnen tandsteen in de 
meeste gevallen voorkomen. Het beste is om je 
hond al op puppyleeftijd te laten wennen aan  
de dagelijkse tandverzorging - dan is het later 
niet stressvol voor hem, maar een ontspannen 
ritueel. Vaak kunnen dental-kauwbotten en knab-
bels de vorming van tandsteen tegengaan en een 
bijdrage leveren aan de mondgezondheid van je 
hond.

Maak kennis met de grote verscheidenheid 
van onze productwereld voor premium 
dierenvoeding, -verzorging en -accessoires. 
 
Je proWIN consulent kan je meer informatie geven!
Via www.prowin-bestfriends.net kun jij je favoriete 
producten later ook gemakkelijk online bestellen.

VERZORGING VOOR JE BESTE VRIEND

VERZORGING VOOR JE BESTE VRIEND#perfectlook


