KWALITEITSPRODUCTEN VOOR
HONDEN UIT SCANDINAVIË

LICHT EN LEKKER KAUWBOT
n

Gemaakt van runderhuid zonder
toevoegingen en gedroogd
volgens traditionele methoden

n

Geweldig en heerlijk
vermaak voor uw
hond

n

Bacterievrij

n

Licht; bevat weinig
energie

n

n

Onderzocht en
veilig bevonden

n

Verwijdert
tandplaque

n
Voorkomt
Ook verkrijgbaar
tandvleesontsteking met elandenhuid,
speciaal voor
allergische honden.

EEN ZUIVER NATUURLIJK
PRODUCT DAT GEEN
TOEVOEGINGEN BEVAT
HET ENIGE SCANDINAVISCHE
PRODUCT!
www.rauh.fi

RAUH WILD LINE
– organische lekkernij rechtstreeks uit de natuur
De productlijn van RAUH Wild Line zijn gemaakt van echte elandenhuid
waarbij een traditionele methode gebruikt wordt om te drogen. Er worden
geen kunstmatige stoffen aan toegevoegd. De producten zijn volledig
allergievrij en geschikt voor alle honden van elke leeftijd en elke grootte.
Kauwbotten die gemaakt zijn van elandenhuid zijn extreem duurzaam en
lekker. Voor de productie van de kauwbotten wordt de hele elandenhuid
gebruikt, inclusief het beste gedeelte, d.w.z. de haarkant. Op deze manier
kunnen wij uw hond een uniek, duurzaam en allergievrij zuiver natuurlijk
product geven waar uw hond optimaal van zal genieten. De op één na
beste manier om van de natuur te genieten, naast buiten zijn!

MOOSE SNACK

WILD LINE – MOOSE
Het enige kauwbot van eland ter wereld, ook voor allergische honden. Zeer duurzaam.
Gemaakt van elandenhuid en gedroogd volgens traditionele methoden, zonder
toevoegingen.
VOEDINGSWAARDE | Ruw eiwit 87,7% | Ruw vet 2,1% | Vocht 6,2%
BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE MATEN

MOOSE Extra Large 1 stuk

MOOSE Medium 1 stuk

MOOSE Filet 100 g

MOOSE Large 1 stuk

MOOSE Small 1 stuk

MOOSE Chips 2 stuks

COW LINE
Het enige echte Scandinavische kauwbot. Gemaakt van runderhuid en gedroogd volgens traditionele
methoden, zonder toevoegingen.
VOEDINGSWAARDE | Ruw eiwit 87,2 % | Ruw vet 1,6 % | Vocht 6,2%
BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE MATEN

COW Large 1 stuk

COW Small 1 stuk

COW Stokken 2 stuks

COW Medium 1 stuk

COW Energiestokjes 4 stuks

COW Chips 3 stuks

SNACKS LINE
De lekkerste hapjes zijn gemaakt van alleen de beste ingrediënten! We hebben oren, staarten, neuzen, longen, halzen en zelfs
harten! Gefabriceerd volgens een traditionele droogmethode, zonder toevoegingen!
VOEDINGSWAARDE: Zie verpakking

RAUH Varkensoren
130 g / 280 g

RAUH Varkensstaarten
90 g

RAUH Varkensneuzen
120 g

RAUH Snippers 75 g
VOOR DE KAT

RAUH Ingewanden 120 g

RAUH Kalkoenhalzen 150 g

RAUH Kippenhalzen 105 g

RAUH Long en Hart 90 g
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HET ALLERLEKKERST – KAUWBOTTEN VAN ELAND
“Op een morgen trekken we eropuit om verse
elandensporen te volgen langs een bospad. Onze
hond, die deze dag is voorzien van een gps-band,
volgt het spoor van een grote mannetjeseland in een
pijnboombos. Al snel horen we de hond enthousiast en
energiek het bos wakker blaffen. We laten de hond even
alleen met de eland, totdat de Scandinavische boskoning
er zeker van is dat hij niet is gezien en dan kunnen wij
het reusachtige dier naderen. We komen bij een kleine
open plek en we zien de hond druk rondjes draaien om
de met rijp bedekte planten aan de andere kant van de
open plek. Hij blaft wild naar een donkere gedaante.
Het is nog donker, dus we besluiten te wachten tot het
lichter wordt. Het is leuk om te zien hoe de levendige
en slimme hond op een energieke en handige manier
omgaat met het grote dier. Met één schot hebben we
het dier te pakken. Dit is een uitdagende manier van
jagen waarbij de vaardigheden van zowel de hond als de
jager op de proef worden gesteld. Het doden van zo’n
grote eland is geweldig. Het is de meest begeerde prooi
voor jager en hond.”

Alces alces
(Latijn voor ‘eland’)
• Gewicht max. 700 kg
• Hoogte max. 2,5 m
• Lengte max. 3 m
• Hoorns max. 1,2 m
• Snelheid max. 56 km/u

“Om onze hond een duurzame beloning te geven voor
zijn geweldige prestatie, ontwikkelden we bij Aristo Oy
een kauwbot van echte elandenhuid. Kauwbotten van
eland zijn het allerbeste op het gebied van gedroogde
lekkernijen voor honden, want ze zijn lekker, zuiver en
origineel. Het kauwbot krijgt zijn smaak van de spar,
de berk en wilde grassoorten. De zuiverheid wordt
niet alleen veroorzaakt door de productie, maar ook
door het feit dat het kauwbot is gemaakt van een
zuiver natuurlijk product dat niet beïnvloed is door
voeding door mensen. Producten die gemaakt zijn van
wilde dieren zijn geschikt voor alle honden, ook als
ze allergisch zijn. De vrij levende wilde dieren uit de
Scandinavische bossen verrijken het dagelijks leven van
uw hond in de vorm van een heerlijk kauwbot.
Kauwbotten van elandenhuid zijn zeer duurzaam
en lekker. We gebruiken de hele elandenhuid bij de
productie, inclusief het beste gedeelte: de opperhuid.
Op deze manier geven wij uw hond een unieke, zeer
duurzame en allergievrije lekkernij van een zuiver
natuurlijk product. De op één na beste manier om van
de natuur te genieten, naast buiten zijn!

