
Hill’s Treats - Ingrediënten 

 

 

 

 

Samengesteld om een urinaire omgeving te bevorderen die                    

het risico op struviet- & calciumoxalaatkristallen vermindert. 

Origineel: tarwe, tarwebloem, kippenmeel, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, 
kippenleverhydrolysaat, eiwithydrolysaat, sojaolie, visolie, mineralen en lijnzaad. Met een 
natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). 

met Kip: tarwe, kip- (17%) en kalkoenmeel, maïsglutenmeel, erwtenmeel, maïs, 
gedroogde tomatenpuree, eiwithydrolysaat, cellulose, lijnzaad, dierlijk vet, gedroogde 
bietenpulp, kokosolie, gedroogde wortelen, vitaminen, sporenelementen en bèta-
caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocofereolen). 

Origineel: kip, tarwebloem, gedroogde aardappel, diverse suikers, glycerine, gele erwten, 
gedroogde bietenpulp, gelatine, dierlijk vet, visolie, mineralen en lijnzaad. Met een 
natuurlijk conserveringsmiddel en antioxidant (gemengde tocoferolen). 

Origineel: maïszetmeel, kippenlever- en harthydrolysaat, cellulose, mineralen,  soja-olie, 
dierlijk vet, vitaminen, sporenelementen en bèta-coaroteen. Met een natuurlijk 
antioxidant (gemengde tocoferolen). 

Met Kip & Appels: verse kip (21 %), aardappel, gele erwten, aardappelzetmeel, 
kippenmeel (5%), appel (5%), gedroogde bietenpulp, diverse suikers,  dierlijk vet, 
eiwithydrolysaat. 

Met Kip & Wortelen: verse kip (19%), aardappel, gele erwten, glycerine, dierlijk vet, 
diverse suikers, gedroogde wortelen (4%), eiwithydrolysaat.  

Hill’s Treats – No Grain 



Hill’s Treats - Nutriënten 

 

 

 

 

Samengesteld om een urinaire omgeving te bevorderen die                    

het risico op struviet- & calciumoxalaatkristallen vermindert. 

% in het voer 

Vocht (%) 8.00 8.00 12.00 8.00 8 14.00 

Eiwit (%) 21.20 19.60 13.20 19.10 15.60 12.10 

Vet (%) 15.20 10.20 10.10 13.36 9.10 9.80 

Koolhydraten (%) 49,40 54,00 59,80 50,04 62.20 60.50 

Ruwe celstof (%) 2.00 3.50 1.50 4.50 1.80 1.10 

Ruwe as (%) 4.20 4.70 3.40 5.00 3.40 2.50 

Calcium (%) 0.56 0.72 0.29 0.54 0.26 0.04 

Fosfor (%) 0.46 0.58 0.21 0.60 0.38 0.24 

Natrium (%) 0.26 0.32 0.14 0.69 0.08 0.08 

Kalium (%) 0.60 0.69 0.56 0.33 0.78 0.78 

Magnesium (%) 0.15 0.17 0.10 0.70 0.09 0.08 

Gewicht (g) 8.0 2.7 10.7 1.6 6.7 3.7 

Energie (kcal/100g) 375 344 327 369 349 342 

Energie/Treat (kcal) 30 9.3 35 5.9 23 13 

Aantal treats/dag: max. 10% van de dagelijkse calorie-inname 



Aanbevolen Hill’s Treats voor  
Hill’s Prescription Diet voeders 

 

 

 

 

Samengesteld om een urinaire omgeving te bevorderen die                    

het risico op struviet- & calciumoxalaatkristallen vermindert. 

j/d, Metabolic+Mobility, k/d+Mobility,  
c/d Multicare 

Metabolic, Metabolic+Mobility, c/d+Metabolic,               
r/d, w/d, c/d Multicare 

k/d, k/d Early Stage, k/d+Mobility,  
l/d, c/d Multicare, w/d, b/d, j/d  

d/d, z/d, i/d, i/d Sensitive, Derm Complete,                          
Derm Defense, c/d Multicare, GI-Biome 


