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Vita Complete® draagt continu bij aan  
de gezondheid en het geluk  

van je hond als lid van het gezin! 

Vita Complete® Pure Natural Dogfood is een puur natuurlijke super premium 
hondenvoeding voor kleine, middelgrote en grote hondenrassen. De voeding 
is aangepast aan de levensfase van de hond. Er is voor elke rasgrootte een 
JUNIOR, ADULT en SENIOR variant.

Alles wat een hond nodig heeft, vinden we terug in de natuur. Ze biedt ons 
een rijkdom aan groente, vruchten, zaden, peulvruchten, noten en planten. En 
net als voor onze kinderen en onszelf, willen we onze viervoeter bedelven met 
liefde en hem het beste van het beste geven.

In het kort: Vitakraft. Uit liefde......voor de natuur!

Het Vita Complete® assortiment is alleen verkrijgbaar via het 
dierenspeciaalzaken kanaal. 
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Puur natuur
Vita Complete® Pure Natural Dogfood is een 
hondenvoeding waarin alleen de allerbeste,  

natuurlijke ingrediënten zijn verwerkt. 
Puur, gezond en uit liefde gemaakt.



Puur natuur!
Wat zit er dan in?

Vita Complete® Pure Natural Dogfood blinkt uit door een optimale ver-
tering: door gebruik van natuurlijke ingrediënten als rijst, vruchten en 
kruiden in combinatie met één magere eiwitbron (kalkoen) wordt de 
beste voeding met een optimale vertering verkregen. Het resultaat is 
een complete, natuurlijke voeding die alle belangrijke voedingsstof-
fen (eiwitten, vetten, koolhydraten, mineralen en vitaminen) bevat.  
“Natuurlijk” betekent bovendien dat er geen conserveringsmiddelen, kleur-
stoffen, aroma’s of suiker zijn toegevoegd.

Vita Complete® Pure Natural Dogfood is volgens tarwevrije receptuur gepro-
duceerd waardoor de voeding ook voor honden met een intolerantie voor 
tarwegluten geschikt is.

Om het allerbeste voor je hond te kunnen bieden, zijn alle Vita Complete®  

Pure Natural Dogfood recepten afgestemd op:
• de levensfase van je hond: JUNIOR, ADULT, SENIOR
• de rasgrootte van je hond: MINI, MEDIUM, MAXI 

Hoewel elke voeding speciaal is afgestemd op de levensfase en de rasgrootte 
van je hond, hebben alle voedingen een gemeenschappelijke grondslag:

optimale vertering en tarwevrije receptuur
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Optimale vertering
= 

Optimale stoelgang 
Vita Complete® Pure Natural Dogfood bevat bewust 
veel voedingsvezels en 10% vers vlees, waardoor het  

spijsverteringskanaal van je hond optimaal wordt 
gestimuleerd.



Optimale vertering
Vita Complete® Pure Natural Dogfood bevat meer voedingsvezels en 10% vers 
vlees om zo een optimale spijsvertering en optimale stoelgang te bevorde-
ren.

Meer voedingsvezels en 10% vers vlees
=

Optimale spijsvertering
=

Optimale stoelgang  

(De hoeveelheid ontlasting van je hond kan meer zijn dan je gewend 
bent. Dit is een natuurlijk proces!)

Voor het maag- en darmstelsel is het noodzakelijk dat ruim de 
tijd wordt genomen om de oude voeding om te mengen naar  
Vita Complete® Pure Natural Dogfood. Wij adviseren om hier 6 tot 8 weken 
voor te nemen. Indien dit te snel gaat, kan dit leiden tot meer winderigheid, 
darmkrampjes of zelfs diarree. Dit komt doordat we meer vezels en 10% vers 
vlees toevoegen wat zorgt voor een optimale vertering!

Vita Complete® Pure Natural Dogfood is zo goed verteerbaar door:
1. het gebruik van kalkoen als één magere eiwitbron (totaal 55% aan eiwit 

in de JUNIOR varianten en 50% in de ADULT en SENIOR varianten).
2. het gebruik van rijst als goed verteerbare bron van koolhydraten.
3. het toevoegen van meer voedingsvezels en 10%* vers vlees:
      > voedingsvezels zorgen voor meer darmperistaltiek
      > vers vlees zorgt voor aanmaak van goede bacteriën in de darm
4. de tarwevrije receptuur

*10% van het totale vleesgehalte



Kalkoen
Is makkelijk verteerbaar en hypoal-
lergeen. Van nature rijk aan vitami-
nen A, B1, B2, B6, B11, B12, C en D, 
en mineralen als natrium, kalium, 
fosfor, calcium, ijzer, magnesium, 
koper en zink. De eiwitten in het 

kalkoenvlees zorgen voor een goede 
spieropbouw en gezonde huid en 

vacht van de hond.

Rijst
 Is een goed verteerbare bron van 
koolhydraten en vezels. Zorgt voor 
een goede darmwerking en geeft 
een verzadigd ofwel vol gevoel.

Groente, vruchten en kruiden
Boordevol voedingsstoffen, vitaminen, 

mineralen en vezels.
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eiwitten (kalkoen)
koolhydraten (rijst)
vet (kalkoen/kip)
vitaminen/mineralen
vocht

JUNIOR voeding



• Puur natuur

• Licht verteerbaar

• Tarwevrije receptuur

• Geen kunstmatige 

kleur- of smaak-

stoffen en conserve-

ringsmiddelen

Wat zit er zoal in onze hondenvoeding?

eiwitten (kalkoen)
koolhydraten (rijst)
vet (kalkoen/kip)
vitaminen/mineralen
vocht

SENIOR voeding
eiwitten (kalkoen)
koolhydraten (rijst)
vet (kalkoen/kip)
vitaminen/mineralen
vocht

ADULT voeding
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Liefde is.......
 

Vita Complete® 
Pure Natural Dogfood
bereid met de beste 

natuurlijke ingrediënten
gecombineerd met een

flinke portie liefde!

Tarwevrije receptuur
Vita Complete® Pure Natural Dogfood is bereid  

volgens een tarwevrije receptuur.  
Hierdoor is de voeding ook geschikt voor honden met 

een intolerantie voor tarwegluten.



leeftijd

Selectie op leeftijd en grootte van de hond

< 10 kg

MINI > 10 jaar
MEDIUM >   9 jaar

MAXI >   7 jaar

MINI 1 - 10 jaar
MEDIUM 1 -   9 jaar

MAXI 1 -   7 jaar

MINI, MEDIUM, MAXI
< 1 jaar

Elke klasse heeft zijn 
eigen behoeften

MINI
SENIOR

MINI
ADULT

MINI
JUNIOR

Dental Care
Skin & Coat
Odour Stop
Wheat Free
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grootte

Selectie op leeftijd en grootte van de hond

10 - 25 kg > 25 kg

MAXI
SENIOR

MAXI
ADULT

MAXI
JUNIOR

MEDIUM
SENIOR

MEDIUM
ADULT

MEDIUM
JUNIOR

Activity
Defence

Digestion
Wheat Free

Digestion
Joints

Skin & Coat
Wheat Free
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MAXI JUNIOR
12 kg - art.nr. 39690

MAXI ADULT
3 kg - art.nr. 40027

MEDIUM JUNIOR
8 kg - art.nr. 39687

MEDIUM ADULT
3 kg - art.nr. 40026

MINI JUNIOR
3 kg - art.nr. 39684

MINI ADULT
1,5 kg - art.nr. 40011

1,5 
kg

3
kg

3
kg



MAXI ADULT
12 kg - art.nr. 39691

MAXI SENIOR
12 kg - art.nr. 39692

MEDIUM ADULT
8 kg - art.nr. 39688

MEDIUM SENIOR
8 kg - art.nr. 39689

MINI ADULT
3 kg - art.nr. 39685

MINI SENIOR
3 kg - art.nr. 39686

1

2

0

1

2

0

1

2

0
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Liefde is.......
 

In onze brok zit alles
om je hond

gezond en gelukkig
te maken en te houden!

Ommengen naar nieuwe voeding
Het is heel belangrijk dat je een termijn van

6 tot 8 weken
aanhoudt voor ommengen van de oude voeding naar

Vita Complete® Pure Natural Dogfood.
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Dental Care 
MINI honden hebben vaak last van tandplak en  een 

onfrisse mondgeur. 
 

Natuurlijke mineralen helpen de vorming van tandplak 
te voorkomen. Kruiden als salie, peterselie en munt 

hebben een antibacteriële werking en zorgen voor een 
frisse adem en een aangename geur.

Skin & Coat 
MINI honden worden veel gedragen en krijgen weinig 

beweging. Dit is niet bevorderlijk voor de huid en 
vacht. 

Omega 3-6 vetzuren uit zalmolie en lijnzaad  
ondersteunen de huid en vacht.

Odour Stop 
Steeds meer MINI honden krijgen geen of  

nauwelijks beweging (obstipatie) of doen hun behoefte 
binnenshuis (kattenbak).

 
Natuurlijke prebiotica reguleren de spijsvertering en 

helpen winderigheid te beperken, terwijl toegevoegde 
Yucca ervoor zorgt dat onaangename geurtjes niet 

waarneembaar zijn.

Speciaal voor MINI hondensoorten hebben 
we extra ingrediënten toegevoegd om ze in  
optimale conditie te houden.

MINI honden
< 10 kg
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Activity 
MEDIUM honden zijn lekker actief, ze spelen en 

jagen graag.  

L-carnitine (een aminozuur) speelt een belangrijke 
rol in de vetverbranding en energieproductie van 

het lichaam. Natuurlijke kruiden als  
brandnetel, paardenbloem en munt ondersteunen 

de stofwisseling.

Defence 
Actieve honden zijn veel buiten en komen daar-
door vaker in aanraking met bacteriën en virus-
sen. Dit is een extra aanslag op hun weerstand.

 
Toevoeging van groene thee en natuurlijke 

manno-oligosacchariden verhoogt de weerstand 
van de hond.

Digestion 
MEDIUM honden vinden buiten van alles en eten 

dat op. Dit heeft grote weerslag op de  
spijsvertering. 

Fructo-oligosacchariden zijn toegevoegd om  
gezonde darmflora te stimuleren.

MEDIUM honden
10 - 25 kg

MEDIUM hondensoorten bruisen van energie 
en zijn vaak buiten te vinden. Om ze actief 
en gezond te houden, bevat onze voeding een  
uitgebalanceerde hoeveelheid eiwitten, kool-
hydraten, vitaminen, mineralen, vocht en vet-
ten.
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Digestion 
MAXI honden hebben relatief gezien een korter 

maag- en darmstelsel dan andere hondensoorten. 
 

Om problemen met de spijsvertering te 
voorkomen zijn natuurlijke fructo-oligosacchariden 
toegevoegd om een gezonde darmflora te stimu- 
leren. Door de heilzame werking van kruiden als 
kamille, venkel en basilicum ook geschikt voor 

honden met een gevoelige spijsvertering.

Joints 
De gewrichten van MAXI honden hebben vaak 

meer te verduren dan die van een kleine(re) hond. 
 

Toevoeging van natuurlijke chondroïtine en  
glucosamine ondersteunt de functie van de  

gewrichten.

Skin & Coat 
De huid en vacht van de MAXI hond zijn van  

nature geschikt voor de jacht. Voor de “huishond” 
is dit overbodig geworden. Echter, de talg- 

productie van deze honden blijft doorgaan. 

Door toevoeging van omega 3-6 vetzuren uit zalm- 
olie en lijnzaad wordt de huid en vacht  

ondersteund.

MAXI honden
> 25 kg

MAXI honden hebben een zeer kort maag- en 
darmstelsel wat van invloed is op hun spijsver-
tering. Doordat ze zwaarder zijn, hebben hun 
gewrichten meer te verduren. Om de MAXI 
hond gezond en actief te houden hebben we 
speciale ingrediënten toegevoegd.
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De acceptatie is gemiddeld

meer dan 92%.*
*onderzoek in Nederland en Duitsland onder meer dan 350 honden, verdeeld over 

MINI, MEDIUM en MAXI honden.

Liefde is.......
Je hond lekker laten 

smullen voor een 
gezond en gelukkig leven!



Liefde is.......
Je huisdier lekker laten 
stoeien met speeltjes 

gemaakt van 
veilige en duurzame 

materialen!

Play with Nature
Het leukste speelgoed voor honden en katten, gemaakt van 

natuurlijke en herbruikbare materialen.



Liefde is.....



Rabbit
art.nr. 39746

Bear
art.nr. 39747

Monkey
art.nr. 39748

Activity ball
art.nr. 39739

Activity ball
art.nr. 39740

Happy bear
art.nr. 39741

Funny cow
art.nr. 39742

Refillable beaver
art.nr. 39762

Vintage pillow
art.nr. 39763

Mouse
art.nr. 39764

Refillable bird
art.nr. 39765



Friendly fox
art.nr. 39743

Mr. tough hippo
art.nr. 39744

Pig
art.nr. 39745

Braided bone
art.nr. 39736

Activity rope
art.nr. 39737

Activity rope
art.nr. 39738

Dangler with stars
art.nr. 39749

Dangler with fish
art.nr. 39759

Snake
art.nr. 39760

Bird
art.nr. 39761

Productoverzicht

TPU TPU



Al het Vitakraft dierenspeelgoed wordt getest en moet voldoen aan het Safety 
Seal veiligheidskeurmerk, zelfs als dat niet door EU-wetgeving verplicht is.

Vitakraft is het enige merk op het gebied van dierenspeelgoed dat een  
dergelijk keurmerk heeft ontwikkeld, dat voldoet aan de hoge Europese  
veiligheidsstandaard voor consumptiegoederen.

Vitakraft Safety Seal:

• Getest op toxic plasticisers (giftige weekmakers): de Vita Complete® Play 
with Nature artikelen bevatten deze niet!

• Kan zich meten met de hoge Europese standaard voor de veiligheid van 
kinderspeelgoed (CE-keurmerk): kinderen mogen er gerust mee spelen!

• “Eerlijk” geproduceerd: geen misbruik van mensen en/of kinderarbeid!

Veilig speelgoed
Safety Seal



Veiligheid voor alles!
Al het Vitakraft speelgoed voldoet aan de hoge 

Europese veiligheidsstandaard voor 
consumptiegoederen!

Vitakraft Safety Seal



Puur natuur!
Wat zit er dan in?

De accessoires van Vita Complete® Play with Nature zijn uitsluitend gemaakt 
van natuurlijke en herbruikbare materialen als: 

Katoen:  katoenplant

Canvas: hennepplant

Touw:  combinatie van katoen, canvas, schors van de bananen- en 
                       agaveboom

TPU:  thermoplastisch polyurethaan = kunststof welke door 
  verhitting 100% recyclebaar is

Jersey: combinatie van katoen en wol (schapenhaar)

Linnen: vlas

Ons Play with Nature speelgoed is gemaakt van veilige, ecologische en 
niet-giftige materialen:

Natuurlijke, herbruikbare materialen 
en  

Vitakraft veiligheidskeurmerk



Recycling programma
Om ervoor te zorgen dat het TPU (thermoplastisch polyurethaan) dat in enkele 
Vita Complete® Play with Nature producten is verwerkt, op een goede wijze  
wordt hergebruikt, kan al het oude en/of afgedankte Vita Complete® Play with 
Nature speelgoed na gebruik worden ingeleverd bij je dierenspeciaalzaak (als 
deze aan het inzamelprogramme meedoet) of kosteloos naar Vitakraft worden 
gestuurd. Vitakraft zamelt al deze producten in en zal ervoor zorgdragen dat 
deze op een verantwoorde wijze worden gerecycled.

Hoe gaat het in z’n werk?
1. Je brengt je oude, afgedankte Vita Complete® Play with Nature speelgoed 

waar TPU in zit verwerkt, terug naar de deelnemende dierenspeciaalzaak 
of je stuurt het kosteloos naar Vitakraft*.

2. Bij inlevering bij de dierenspeciaalzaak krijg je 10% korting op een nieuw 
Vita Complete® Play with Nature speeltje.

3. Vitakraft vrezamelt deze speeltjes in en zal zorgdragen voor een verant-
woorde recycling hiervan.

4. Overige speeltjes, zonder TPU, mogen bij het restafval. Dit zijn producten 
gemaakt van natuurlijke materialen als bijvoorbeeld katoen en canvas.

* Inleveradres:
Vitakraft Nederland B.V.
Antwoordnummer 668
6950 VH  Eerbeek

Kijk voor meer informatie op  

www.vitakraft.nl/recycling
www.vitakraft.be/recycling

Recycling & Bestanddelen



Vita Complete® draagt continu bij aan  
de gezondheid en het geluk  

van je huisdier als lid van het gezin! 
Vita Complete® Play with Nature zijn natuurlijke en 100% recyclebare   
accessoires voor honden en katten. Door gebruik te maken van natuurlijke en 
herbruikbare materialen als katoen, canvas, jersey, touw en linnen wordt de 
natuur zo min mogelijk belast.

Net als voor onze kinderen en onszelf, willen we onze huisdieren bedelven met 
liefde en hen het beste van het beste geven. Daarbij willen we de aarde zo min 
mogelijk belasten zodat de generaties na ons ook nog kunnen genieten van 
alle mooie dingen die de natuur te bieden heeft.

In het kort: Vitakraft. Uit liefde......voor de natuur!

Het Vita Complete® assortiment is alleen verkrijgbaar via het 
dierenspeciaalzaken kanaal. 



© Vitakraft Nederland B.V. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze 
uitgave in welke vorm en op welke wijze dan ook over te nemen, te ver-
menigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Vitakraft.
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