
  

 

Hoe kan taurine mijn hond helpen? 
We weten allemaal dat het hart één van de belangrijkste organen in het lichaam is; zonder 
één zou het onmogelijk zijn om te leven! Het heeft de vitale taak om bloed door het lichaam 
te pompen, dat onze cellen van zuurstof en voedingsstoffen voorziet. Omdat het zo'n 
essentieel orgaan is, is het belangrijk om er goed voor te zorgen en het zo gezond mogelijk te 
houden; en dit geldt ook voor het hart van uw hond! Om dit cruciale orgaan gezond te houden, 
moet u ervoor zorgen dat uw hond een gezonde levensstijl heeft en een voedzaam, 
uitgebalanceerd dieet volgt... en daar kunnen wij u bij helpen!  

Wat is taurine? 

Taurine is een uniek type aminozuur dat overvloedig wordt aangetroffen in weefsels zoals het 
hart en dat rechtstreeks verband houdt met de gezondheid van het hart, en het heeft ook 
gunstige antioxiderende eigenschappen. Je ziet het misschien als een niet-essentieel 
aminozuur bij honden, omdat het in het lichaam kan worden gesynthetiseerd als de juiste 
voedingsstoffen beschikbaar zijn in het dieet, namelijk methionine en cystine. Taurine in de 
voeding kan echter helpen deel uit te maken van een uitgebalanceerd en compleet dieet dat 
het hart en de algehele gezondheid van een hond kan helpen ondersteunen.  

Welke van onze varianten bevatten taurine? 

Taurine komt van nature voor in dierlijke producten en zal daarom aanwezig zijn in al onze 
voeders, die qua voedingswaarde uitgebalanceerd en compleet zijn en dus alle 
voedingsstoffen bieden die uw hond nodig heeft. Bovendien hebben we ook extra taurine 
toegevoegd aan bepaalde diëten in ons assortiment hondenvoer om de algehele gezondheid 
te ondersteunen en het voedingsprofiel van onze voedingsmiddelen te verbeteren. In het 
bijzonder worden al onze Field & Trial-gevoelige diëten aangevuld met extra taurine, terwijl 
Field & Trial Light & Senior verbeterde niveaus ervan bevat om verdere hartondersteuning te 
bieden.  

SKINNERS FIELD & TRIAL Light & Senior 

Gemakkelijk verteerbaar met een lager eiwit- en vetgehalte om gewichtsverlies en -beheer te 
ondersteunen. 

Hoe kan ik op een andere manier het hart van mijn hond ondersteunen? 

Het is niet alleen taurine dat een gunstige invloed kan hebben op de gezondheid van het hart 
van uw hond. Het aminozuur carnitine is zelfs in verband gebracht met de gezondheid van het 
hart en wordt om deze reden ook aangevuld in onze SKINNERS FIELD & TRIAL Light & Senior. 
Bovendien wordt aangenomen dat omega-3-vetzuren gunstige effecten hebben op de 



gezondheid van het hart van honden en kunnen ze worden verkregen uit ingrediënten zoals 
zeealgen en vissen in het dieet. Het is ook erg belangrijk om een zorgvuldige balans te vinden 
tussen calorie-inname en energie-output, om honden te helpen een gezond gewicht en 
conditie te behouden. Dit is waar het combineren van de juiste lichaamsbeweging en inname 
via de voeding de sleutel kan zijn bij het ondersteunen van de gezondheid van het hart en het 
minimaliseren van het risico op ongewenste vetophopingen in het lichaam. 

Bezorgd over het hart van je hond? 

Als u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw hond, raden we u aan in eerste instantie 
met uw dierenarts te praten. Vroege tekenen van hartproblemen kunnen zijn: zwakte, onwil 
om te sporten en abnormaal hijgen, dus als u een van deze symptomen ziet, is het belangrijk 
om onmiddellijk advies in te winnen. Waar voeding van invloed kan zijn op de gezondheid van 
het hart van uw hond, helpt ons voedingsteam u graag verder in overeenstemming met het 
advies van uw dierenarts. 

Neem contact op met ons voedingsteam via info@123hondenvoer.nl en we helpen u graag 
verder. 

 


