Producten
Natuurvoer Hond is een uitstekende maaltijd voor alle

Kalkoen/Rijst Hond is eveneens zeer geschikt voor honden

volwassen en jonge honden, pups, drachtige en zogende

die voor de meest gebruikte vleessoorten allergisch of

teven.

intolerant zijn en kan ook prima ingezet worden als

Natuurvoer Diabetes Hond is speciaal ontwikkeld voor
honden met suikerziekte. Het bevat enkel een zeer
klein percentage fijngemalen bladgroenten en geen

eliminatiedieet. Er is ook een Kalkoen Diabetes versie
voor honden met suikerziekte.
Natuurvoer BIO Hond

zetmeelhoudende producten. De alvleesklier wordt

Deze voeding voldoet aan de eisen van Stichting SKAL,

hierdoor ontzien. Ook voor honden die geen rijst

het orgaan voor certificatie van biologische producten

verdragen is deze voeding een uitkomst.

in Nederland.

Natuurvoer Pancreas is speciaal gemaakt voor honden

De Natuurvoer BIO is hierdoor voorzien van het

met exocriene pancreasinsufficiëntie. Aan deze maaltijd

EKO-keurmerk.

hoeft niets toegevoegd te worden, het is net als alle

Deze voeding bevat dezelfde ingrediënten als het gewone

andere maaltijden van Carnibest, compleet.

Natuurvoer voor honden, doch dan uitsluitend van

Natuurvoer Puppy is gelijk aan het normale Natuurvoer
Hond, maar is qua substantie net als tartaar, waardoor
het ideaal voer is om pups mee te spenen.
Lam/Rijst Hond is uitermate geschikt voor honden
die allergisch zijn voor rundvlees. Er is ook een
Lam Diabetes versie beschikbaar voor honden met
suikerziekte.
Kip/Rijst Hond is een complete maaltijd die prima geschikt
is als afwisseling op de Natuurvoer Hond. Deze voeding
bevat geen vuile pens.
Light Hond is zeer smakelijk en ontwikkeld voor honden
met overgewicht te laten afvallen. Ook werkt het
preventief tegen vetzucht bij gecastreerde honden en/
of oudere, minder actieve honden. Om honden over te
schakelen op Carnibest is Light ook zeer geschikt.
Aktief Hond is bij uitstek bedoeld voor honden die

biologische oorsprong afkomstig.
Natuurvoer Kat vormt een gezonde en smakelijke maaltijd
voor katten van alle leeftijden en heeft als vleesbron
vers kippenvlees.
Natuurvoer Kitten is ideaal voer om kittens mee te spenen.
De substantie is fijn gemalen.
Diabetes Kat is speciaal ontwikkeld voor katten met
suikerziekte, het bevat geen koolhydraten zodat de
alvleesklier ontzien wordt.
van Natuurvoer Kat gegeven kan worden.
Lam-mix Kat is speciaal ontwikkeld voor de zeer
kieskeurige kat. Het hoofdbestanddeel is puur
lamsvlees, gecombineerd met vers kippenvlees.
Vleesmix BIO Kat
Deze voedingen voldoen aan de eisen van Stichting SKAL,
het orgaan voor certificatie van biologische producten in

training, politiehonden, sledehonden en windhonden.

Nederland.

Ook voor honden die herstellende zijn van een operatie

Uiteraard bevat ook deze voeding het EKO-keurmerk.
Eend-mix Kat deze voeding is geschikt voor katten van

ideaal. Carnibest Aktief is niet geschikt voor pups en

alle leeftijden, tevens zeer geschikt als eliminatie-dieet.

jonge honden van grote rassen i.v.m. het hoge energie-

Eend-mix kan ook gegeven worden ter afwisseling op de

gehalte.
Eend/Rijst Hond is zeer geschikt voor honden die voor de

andere soorten kattenvoer.
Kalkoen-mix Kat deze voeding is zeer geschikt voor

meest gebruikte vleessoorten allergisch of intolerant

katten van alle leeftijden, tevens zeer geschikt als

zijn en kan prima ingezet worden als eliminatiedieet.

eliminatiedieet. Kalkoen-mix kan ook gegeven worden

Er is ook een Eend Diabetes versie beschikbaar voor

ter afwisseling op de andere soorten kattenvoer.

honden met suikerziekte.

Op basis van vers vlees
van de beste kwaliteit

Vleesmix Kat is een heerlijke maaltijd die ter afwisseling

prestaties moeten leveren, zoals Border Collies in

of ziekte of honden met ondergewicht is deze voeding

Natuurlijke voeding voor
honden en katten

Een product van:

Bunschoten Diervoeders BV
Harderwijkerweg 134c
3852 AH Ermelo
Tel. 0341 – 460 330

) info@carnibest.nl

www.carnibest.nl
Veterinair erk. nr. 7427
Skal 024949

Wat is Carnibest?

Hypo-allergeen

Pancreas

1000 gram

€ 6,35

Carnibest is een gezonde diepgevroren voeding bestaande uit

Carnibest is 100% glutenvrij. Alle varianten zijn hierdoor

Pancreas

500 gram

€ 3,75

vers vlees, rauwe botten, verse groenten, plantaardige oliën

geschikt voor honden die allergisch zijn voor bijvoorbeeld

en een klein deel witte rijst, de meest natuurlijke ingredi-

tarwe en mais. Carnibest is tevens ideaal voor moeilijke

Biologisch met EKO-keurmerk

ënten die uw hond of kat nodig heeft. Er zijn verschillende

eters: praktisch iedere hond en kat is verzot op deze

Natuurvoer BIO

1000 gram

€ 6,75

varianten Carnibest verkrijgbaar die rekening houden met

voeding.

Natuurvoer BIO

500 gram

€ 3,95

aandoeningen zoals bijvoorbeeld allergieën en suikerziekte.

Vragen?

Kat

Alle voedingen van Carnibest zijn compleet, u hoeft er niets

Stuur ons een e-mail, bel ons of surf naar onze website:

Natuurvoer

1000 gram

€ 6,85

aan toe te voegen.

www.carnibest.nl

Natuurvoer

500 gram

€ 3,95

de verschillende behoeften van dieren en eventuele

Vleesmix, Kitten en Diabetes-kat prijzen idem aan Natuurvoer

Waarom Carnibest?

Waar te koop?

Honden en katten die worden overgezet op de verse

Kijk voor de officiële verkoopadressen in uw regio op onze

Lam-mix

1000 gram

€ 7,45

voedingen van Carnibest worden zichtbaar vitaler en

website: www.carnibest.nl onder de button verkooppunten.

Lam-mix

500 gram

€ 4,35

Eend-mix

1000 gram

€ 8,10

500 gram

€ 4,75

bouwen in korte tijd veel weerstand op waardoor ze
minder vatbaar zijn voor allerlei ziekten. Het gebit blijft

Adviesverkoopprijzen per 01-11-2020

Eend-mix

schoner omdat er geen toegevoegd zetmeel en calcium in

(wijzigingen onder voorbehoud)

Kalkoen-mix

1000 gram

€ 8,10

Kalkoen-mix

500 gram

€ 4,75

de voedingen aanwezig is. De pH-waarde van het speeksel
blijft daardoor ook goed. De verteerbaarheid van Carnibest

Hond

is zeer hoog waardoor de hoeveelheid ontlasting minimaal

Natuurvoer

1000 gram

€ 5,50

Biologisch met EKO-keurmerk

is. Tevens is de ontlasting stevig van structuur waardoor de

Natuurvoer

500 gram

€ 3,15

Vleesmix BIO

1000 gram

€ 7,75

kans op anaalklier-problemen sterk afneemt.

Natuurvoer Puppy

1000 gram

€ 5,50

Vleesmix BIO

500 gram

€ 4,65

Natuurvoer Puppy

500 gram

€ 3,15

Waar is het van gemaakt?

Puppy is net zo fijn gemalen als het kattenvoer, om pups te spenen.

Alle grondstoffen in Carnibest zijn 100% goedgekeurd voor
menselijke consumptie en voorzien van EEG-keurmerk. Het

Natuurvoer Diabetes

1000 gram

€ 5,50

vlees is afkomstig van Hollands vee en staat onder strenge

Natuurvoer Diabetes

500 gram

€ 3,15

controle. Carnibest bevat onder andere vers rundvlees, vers

Aktief

1000 gram

€ 5,50

lamsvlees en vers kippenvlees. Ook bevatten de maaltijden

Aktief

500 gram

€ 3,15

voor honden gepureerde verse groenten, rijst, plantaardige

Lam/Rijst

1000 gram

€ 6,25

oliën, natuurlijke vitaminen en mineralen. De maaltijden

Lam/Rijst

500 gram

€ 3,65

voor katten bestaan o.a. uit vers rundvlees, vers lamsvlees

Lam Diabetes

1000 gram

€ 6,25

en vers kippenvlees, rijst, plantaardige oliën, natuurlijke

Lam Diabetes

500 gram

€ 3,65

vitaminen en mineralen.

Kip/Rijst

1000 gram

€ 6,25

Kip/Rijst

500 gram

€ 3,65

Carnibest is gegarandeerd vrij van varkensvlees, bindmid-

Kalkoen/Rijst

1000 gram

€ 7,20

delen, slachtafval, conserveringsmiddelen, geur-, kleur-, en

Kalkoen/Rijst

500 gram

€ 4,20

smaakstoffen en is tevens dierproefvrij.

Kalkoen Diabetes

1000 gram

€ 7,20

Kalkoen Diabetes

500 gram

€ 4,20

Bereiding

Light

1000 gram

€ 5,50

De grondstoffen in Carnibest zijn vers en onverhit, waar-

Light

500 gram

€ 3,15

door alle natuurlijke vitaminen en mineralen behouden

Eend/Rijst

1000 gram

€ 7,20

blijven. Ook blijven de aminozuren intact. Hierdoor wordt

Eend/Rijst

500 gram

€ 4,20

het natuurlijke “menu” zeer dicht benaderd, vergelijkbaar

Eend Diabetes

1000 gram

€ 7,20

met een prooidier.

Eend Diabetes

500 gram

€ 4,20

De adviesverkoopprijzen zijn inclusief 21% BTW.

