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We hebben de ENOVA FORMULA-recepten ontwikkeld met als doel het kwaliteitsconcept 

van het merk te actualiseren in een nieuw, toekomstgericht droogvoer. De hoogste 

opname van dierlijke ingrediënten, graanvrij en een perfecte balans van voedingsstoffen 

zijn slechts enkele van hun eigenschappen, die deze drie recepten geschikt maken voor 

alle honden, ongeacht hun leeftijd, grootte of ras, en ze ook onderling uitwisselbaar zijn in 

verscheidene diëten, omdat ze erg op elkaar lijken in de belangrijkste voedingswaarden. 

• Altijd >50% dierlijke ingrediënte 

• Groenten, peulvruchten en fruit, natuurlijke bronnen van vitaminen en vezels  

• Graan Vrij 

• Alle levensfases formules (toepasbaar voor puppies en volwassen honden) 

• Optimale niveaus en verhoudingen van essentiële Omega-6 en Omega-3 vetzuren  
 



 

 

  



 

De ENOVA MONO-lijn bestaat uit drie recepten met één dierlijk eiwit, die verschillen in de 

dierlijke bron en in indicaties van gebruik, maar die zeer vergelijkbaar zijn in de 

belangrijkste analytische waarden. Deze droogvoeding is speciaal ontworpen om volledig 

te voldoen aan de voedingsbehoeften van volwassen honden van alle soorten en maten, 

en is ook perfect om te worden uitgewisseld in roterende voedingsschema’s, dankzij hun 

nauw vergelijkbare voedingsstoffenaanbod. 

• Eén dierlijk eiwit recept perfect voor uitsluitingsdiëten 

• Geen gluten om een risico factor uit te sluiten 

• Slechts één graan, rijst, bekend om zijn verteerbaarheid en regulariserend effect op 

het spijsverteringsproces 

• Vezels en mineralen uit natuurlijke bronnen voor een volledig welzijn  

• Chondro-beschermers toegevoegd als ingrediënten (glucosamine en 

chondroïtinesulfaat) en in natuurlijke vorm (groenlipmossel-extract rijk aan 

glycosaminoglycanen) 

 



 

  



 

 

 

 

ENOVA LIFETIME is de lijn die is ontworpen om de voetstappen van elke hond door de 

verschillende levensfasen te volgen. We hebben elk van de drie recepten voor droogvoer 

ontworpen om de meest nauwkeurige voeding te bieden voor de specifieke behoeften van 

de enkele levensfase (puppy / volwassene / senior), allemaal vergezeld van een belofte 

van hoogwaardige voeding, compleet en rijk aan elk detail, voor een lang en gezond leven 

samen! 

• Gedehydrateerd kippenvlees altijd het eerste ingredient 

• Alleen geselecteerde granen met een hoge voedingswaarde (rijst, gerst en gierst) 

• Essentiële vetzuren Omega-6 & Omega-3 in de juiste balans 

• Chondro-beschermers toegevoegd als ingrediënten (glucosamine en 

chondroïtinesulfaat) en in natuurlijke vorm (groene mossel-extract rijk aan 

glycosaminoglycanen) 

 

  



 

 

 


