
De sleutel tot een gezond leven!



Mature Lite 
Met de jaren veranderen ook de voedingsbehoeftes 
van de hond en daarom raden we aan om op zeker 
ogenblik te kiezen voor een formulatie specifiek 
afgestemd op de oudere hond. Het tijdstip van 
‘pensionering’ varieert van ras tot ras en van hond 
tot hond, maar is gemiddeld rond de 7de verjaardag.

AUTARKY Mature Lite werd speciaal geformuleerd 
om de senior hond te voorzien van alle 
voedingsbestanddelen die nodig zijn om fit en 
gezond te blijven. 

Het heerlijke recept op basis van kip heeft een 
bescheiden caloriegehalte en is daarom ook uiterst 
geschikt voor iedere hond die neigt naar overgewicht.

Analyse:

Eiwit 17.0%, vet 7.0%, vezels 3.5%,  
as 6.0%, vitamine A 17.000iu/kg, 
vitamine D 1.700iu/kg,  
vitamine E (als alpha tocoferol acetaat)  
230mg/kg



wortelen erwten rijst kruiden           

Natuurlijke goedheid...
AUTARKY is een natuurlijk en gezonde hondenvoeding, gebaseerd op een 
holistische benadering, die ervoor zorgt dat uw hond in elk levensstadium de 
aangepaste voeding krijgt. In het heerlijk kippenrecept van AUTARKY zit alles vervat 
om uw hond de beste kansen in het leven te geven. De toegevoegde rijst, kruiden en 
groenten dragen op vele vlakken bij, van de ontwikkeling van sterke tanden tot de 
ontwikkeling van een gezond en sterk hart!

Het unieke hypoallergeen recept van AUTARKY is vrij van zowel tarwegluten als soja 
en bevat geen kunstmatige bewaarstoffen, kleurstoffen noch smaakstoffen.  
De voedingswaarde en –versheid worden beschermd door natuurlijk anti- oxydanten, 
vol vitamine C, gemengde  
tocoferolen en  
rozemarijnextracten. 

Doorheen het leven...
Ieder baasje wil wel een pientere, alerte en intelligente hond. Wist u dat er 
voedingsstoffen zijn die deze karakteristieken kunnen helpen ontwikkelen van jongs af 
aan? Het AUTARKY recept is ontwikkeld met het voorgaande in het achterhoofd en 
bevat de juiste voedingsstoffen voor elke stadium in de ontwikkeling van de hond… 
Doorheen het leven!

Puppy / Junior, Adult & Mature Lite

Deze drie recepten zijn gebaseerd op dezelfde 
ingrediënten, zodat uw hond probleemloos kan 
overschakelen. De AUTARKY recepten zijn perfect 
uitgebalanceerd en bevatten de juiste hoeveelheden 
energie, eiwit, vitamines en mineralen. Onze keuze 
van ingrediënten zorgt ook voor een maximum aan smaak 
waaraan geen enkele hond kan weerstaan!



Analyse :  
eiwit 28,0%, vet 17,0%, vezels 3,0, as 8,0%,  
vitamine A 18.000ie/kg, vitamine D 2.000ie/kg,  
vitamine E (als alpha tocoferol acetaat) 220mg/kg 

Puppy / Junior 
AUTARKY Puppy/Junior kan gevoerd worden van zodra  
de pup vaste voeding kan opnemen. Het smakelijke recept 
werd met zorg samengesteld en biedt een perfecte balans 
aan mineralen, energie, eiwit en sporenelementen die de 
groei en ontwikkeling van de pup ondersteunen. 

De kleine brokken worden gemakkelijk opgenomen en 
kunnen zowel droog als geweekt gevoerd worden.

AUTARKY zit ook boordevol vitamine E, selenium, 
Omega 3 vetzuren en taurine, die helpen bij de intellectuele 
en neurologische ontwikkeling van de pup.



Adult 
Eenmaal de stap naar volwassenheid gezet, gaan ook de 
voedingsbehoeftes veranderen. Het tijdstip van de omschakeling 
varieert van 8 tot 24 maanden, en is eigen aan het ras.

AUTARKY Adult werd speciaal geformuleerd om tegemoet te 
komen aan de specifieke eisen van de actieve hond, en staat 
garant voor een gezond leven en algemene fitheid. 

De uitgebalanceerde samenstelling ondersteunt :

•	 een goede mondhygiëne : sterke tanden en gezond 
tandvlees

•	 de hartfuncties

•	 het immuunsysteem

•	 de spierkracht

Analyse : 
eiwit 22,0%, vet 12,0%, vezels 3,0, As 6,0%, vitamine A 15.000ie/kg, 
vitamine D 1.500ie/kg, vitamine E (als alpha tocoferol acetaat) 220mg/kg 



 

 Kwaliteitsgarantie 

AUTARKY is samengesteld uit de beste natuurlijke ingrediënten, zonder enige 
oorsprong bij genetische gemodificeerde organismen. De ingrediënten werden geteeld 

volgens onze specifieke standaarden en vereisten.

Wij zijn ervan overtuigd dat AUTARKY de sleutel is tot een lang & gezond leven  
van iedere hond. Door AUTARKY te voeren biedt u uw hond de meeste kansen  

op een gezond en actief leven.

Voor meer informatie en een verdeelpunt in uw buurt : 

Lootvoet Animal Products & Services nv 
Kruisstraat 4 – B-8647 

Tel. +32(0)58.28.98.20  –  Fax +32(0)58.28.98.21 - info@lootvoet.be

 
www.autarkyfood.eu
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