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Calibra Joy Cat Classic 
Fish Strips 70 g
Visstrips Een heerlijke snack met vis, vol onverzadigde vetzuren voor
een gezonde huid en een glanzende vacht. Een verrijking van het menu
van je kat. Aanvullend kattenvoer.

Calibra Joy Dog Mini Salmon Cube 70 g
Zalmblokjes Dit uitstekende tussendoortje streelt de zintuigen van kleine honden en
honden met een grote eetlust. Bovendien bevat dit tussendoortje onverzadigde vetzuren voor
een gezonde huid en een glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Mini Chicken 
& Cod Sandwich 70 g
Sandwich van kip en kabeljauw Deze onweerstaanbare MINI-tussendoortjes
bestaan uit een smakelijke mix van kip en kabeljauw. Bevat onverzadigde vetzuren voor
een gezonde huid en een glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Mini Duck 
& Cod Sandwich 70 g
Sandwich van eend en kabeljauw Deze heerlijke MINI-sandwiches zijn een lekkere
mix voor kleine honden en honden met een grote eetlust. Dit tussendoortje van eendenvlees
en kabeljauw bevat een hoog gehalte aan kwaliteitseiwitten en een laag vetgehalte. Het is ook
geschikt voor honden met een gevoelige spijsvertering. Aanvullend hondenvoer.

Dentaal

Calibra Joy Dog Classic
Dental Brushes 85 g, 250 g
Tandenborstels Deze gezonde en goed verteerbare
kauwsnack is een waardevolle aanvulling op de voeding
van je hond én bestrijdt tandplak en tandsteen. Honden
zijn er dol op en deze dentale delicatesse geeft ook nog
extra energie. Je hond is happy en zijn adem fris!
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Calibra Joy Cat Classic Salmon Sticks 70 g
Zalm sticks Een verrukkelijke traktatie vol onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en
een glanzende vacht. Met deze onweerstaanbare zalmsticks wordt het menu van
je kat enorm verrijkt. Aanvullend kattenvoer.

Artikelnummer: 85g 1229875  |  250g 1229874

EendKip Rundvlees Heerlijke 
smaken

Lam Gebits Licht 
verteerbaar

Vis / Zalm /
Kabeljauw

www.mycalibra.nl

Verkrijgbaar via:

www.covetrus.nl

Staffelkorting op alle 
Calibra Joy Snacks!
• 5% korting bij aankoop van minimaal 8 stuks*
• 10% korting bij aankoop van minimaal 16 stuks*

*Combineren niet mogelijk. De korting geldt 
altijd bovenop de vaste kortingsafspraken.

%



Calibra Joy Dog Classic
Beef Sticks 80 g, 250 g
Rundvleessticks Heerlijke rundvlees sticks, rijk aan 
vitaminen, mineralen en essentiële aminozuren.  
Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Classic
Salmon Sticks 80 g, 250 g
Zalmsticks Deze verrukkelijke zalmsticks bevatten 
onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Classic Cod & Chicken Sushi 80 g
Sushi van kabeljauw en kip Deze mix van kip en kabeljauw is onweerstaanbaar 
voor honden. Bevat onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht. 
Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Chicken Rings 80 g
Kiprondjes Heerlijke rondjes van kippenvlees met een hoog eiwitgehalte en een 
minimum aan vet, waar alle grote en kleine honden dol op zijn. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic 
Fish & Chicken Sandwich 80 g, 250 g
Sandwich van kip en kabeljauw Deze smakelijke 
sandwich met kip en vis geeft energie en bevat bovendien 
onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic
Duck Strips 80 g, 250 g
Eendenstrips Tussendoortje van eendenvlees voor alle 
honden met een goede eetlust. Dankzij het hoogwaardige 
eiwitgehalte en het lage vetgehalte is dit tussendoortje ook 
geschikt voor honden met een wat lastige spijsvertering. 
Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic
Lamb Strips 80 g, 250 g
Lamstrips Dit tussendoortje van lamsvlees, met zijn 
typische smaak, heeft een optimale voedingswaarde en is 
ook geschikt voor zeer gevoelige honden of honden met een 
allergie. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Fish & Chicken Slice 80 g
Vis met een plakje kip Een heerlijke traktatie die geurige vis en krokante kip 
combineert. Bevat bovendien onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Large Lamb Fillets 80 g
Grote lamsfilets Heerlijke lamsvleesfilets met een optimale diëtische waarde, die ook door 
gevoelige honden enorm gewaardeerd worden. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic 
Chicken Breast 250 g
Kippenborst Beloning van kippenborstfilet, rijk aan 
kwaliteitseiwitten en vetarm. Een lekkere snack voor iedere 
hond. Aanvullend hondenvoer. 
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Calibra Joy Dog Classic
Beef Sticks 80 g, 250 g
Rundvleessticks Heerlijke rundvlees sticks, rijk aan 
vitaminen, mineralen en essentiële aminozuren.  
Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Classic
Salmon Sticks 80 g, 250 g
Zalmsticks Deze verrukkelijke zalmsticks bevatten 
onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Classic Cod & Chicken Sushi 80 g
Sushi van kabeljauw en kip Deze mix van kip en kabeljauw is onweerstaanbaar 
voor honden. Bevat onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht. 
Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Chicken Rings 80 g
Kiprondjes Heerlijke rondjes van kippenvlees met een hoog eiwitgehalte en een 
minimum aan vet, waar alle grote en kleine honden dol op zijn. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic 
Fish & Chicken Sandwich 80 g, 250 g
Sandwich van kip en kabeljauw Deze smakelijke 
sandwich met kip en vis geeft energie en bevat bovendien 
onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic
Duck Strips 80 g, 250 g
Eendenstrips Tussendoortje van eendenvlees voor alle 
honden met een goede eetlust. Dankzij het hoogwaardige 
eiwitgehalte en het lage vetgehalte is dit tussendoortje ook 
geschikt voor honden met een wat lastige spijsvertering. 
Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic
Lamb Strips 80 g, 250 g
Lamstrips Dit tussendoortje van lamsvlees, met zijn 
typische smaak, heeft een optimale voedingswaarde en is 
ook geschikt voor zeer gevoelige honden of honden met een 
allergie. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Fish & Chicken Slice 80 g
Vis met een plakje kip Een heerlijke traktatie die geurige vis en krokante kip 
combineert. Bevat bovendien onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Large Lamb Fillets 80 g
Grote lamsfilets Heerlijke lamsvleesfilets met een optimale diëtische waarde, die ook door 
gevoelige honden enorm gewaardeerd worden. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic 
Chicken Breast 250 g
Kippenborst Beloning van kippenborstfilet, rijk aan 
kwaliteitseiwitten en vetarm. Een lekkere snack voor iedere 
hond. Aanvullend hondenvoer. 
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Calibra Joy Cat Classic 
Fish Strips 70 g
Visstrips Een heerlijke snack met vis, vol onverzadigde vetzuren voor 
een gezonde huid en een glanzende vacht. Een verrijking van het menu 
van je kat. Aanvullend kattenvoer. 

Calibra Joy Dog Mini Salmon Cube 70 g
Zalmblokjes Dit uitstekende tussendoortje streelt de zintuigen van kleine honden en 
honden met een grote eetlust. Bovendien bevat dit tussendoortje onverzadigde vetzuren voor 
een gezonde huid en een glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Mini Chicken 
& Cod Sandwich 70 g
Sandwich van kip en kabeljauw Deze onweerstaanbare MINI-tussendoortjes 
bestaan uit een smakelijke mix van kip en kabeljauw. Bevat onverzadigde vetzuren voor 
een gezonde huid en een glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Mini Duck 
& Cod Sandwich 70 g
Sandwich van eend en kabeljauw Deze heerlijke MINI-sandwiches zijn een lekkere 
mix voor kleine honden en honden met een grote eetlust. Dit tussendoortje van eendenvlees 
en kabeljauw bevat een hoog gehalte aan kwaliteitseiwitten en een laag vetgehalte. Het is ook 
geschikt voor honden met een gevoelige spijsvertering. Aanvullend hondenvoer. 

Dentaal

Calibra Joy Dog Classic
Dental Brushes 85 g, 250 g
Tandenborstels Deze gezonde en goed verteerbare 
kauwsnack is een waardevolle aanvulling op de voeding 
van je hond én bestrijdt tandplak en tandsteen. Honden 
zijn er dol op en deze dentale delicatesse geeft ook nog 
extra energie. Je hond is happy en zijn adem fris!
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Calibra Joy Cat Classic Salmon Sticks 70 g
Zalm sticks Een verrukkelijke traktatie vol onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en 
een glanzende vacht. Met deze onweerstaanbare zalmsticks wordt het menu van  
je kat enorm verrijkt. Aanvullend kattenvoer. 

Artikelnummer: 85g 1229875  |  250g 1229874                
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Staffelkorting op alle  
Calibra Joy Snacks!
• 5% korting bij aankoop van minimaal 8 stuks*
• 10% korting bij aankoop van minimaal 16 stuks*

*Combineren niet mogelijk. De korting geldt  
altijd bovenop de vaste kortingsafspraken.
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Calibra Joy Dog Classic
Beef Sticks 80 g, 250 g
Rundvleessticks Heerlijke rundvlees sticks, rijk aan 
vitaminen, mineralen en essentiële aminozuren.  
Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Classic
Salmon Sticks 80 g, 250 g
Zalmsticks Deze verrukkelijke zalmsticks bevatten 
onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Classic Cod & Chicken Sushi 80 g
Sushi van kabeljauw en kip Deze mix van kip en kabeljauw is onweerstaanbaar 
voor honden. Bevat onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht. 
Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Chicken Rings 80 g
Kiprondjes Heerlijke rondjes van kippenvlees met een hoog eiwitgehalte en een 
minimum aan vet, waar alle grote en kleine honden dol op zijn. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic 
Fish & Chicken Sandwich 80 g, 250 g
Sandwich van kip en kabeljauw Deze smakelijke 
sandwich met kip en vis geeft energie en bevat bovendien 
onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic
Duck Strips 80 g, 250 g
Eendenstrips Tussendoortje van eendenvlees voor alle 
honden met een goede eetlust. Dankzij het hoogwaardige 
eiwitgehalte en het lage vetgehalte is dit tussendoortje ook 
geschikt voor honden met een wat lastige spijsvertering. 
Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic
Lamb Strips 80 g, 250 g
Lamstrips Dit tussendoortje van lamsvlees, met zijn 
typische smaak, heeft een optimale voedingswaarde en is 
ook geschikt voor zeer gevoelige honden of honden met een 
allergie. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Fish & Chicken Slice 80 g
Vis met een plakje kip Een heerlijke traktatie die geurige vis en krokante kip 
combineert. Bevat bovendien onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en een 
glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic Large Lamb Fillets 80 g
Grote lamsfilets Heerlijke lamsvleesfilets met een optimale diëtische waarde, die ook door 
gevoelige honden enorm gewaardeerd worden. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Classic 
Chicken Breast 250 g
Kippenborst Beloning van kippenborstfilet, rijk aan 
kwaliteitseiwitten en vetarm. Een lekkere snack voor iedere 
hond. Aanvullend hondenvoer. 
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Calibra Joy Cat Classic 
Fish Strips 70 g
Visstrips Een heerlijke snack met vis, vol onverzadigde vetzuren voor 
een gezonde huid en een glanzende vacht. Een verrijking van het menu 
van je kat. Aanvullend kattenvoer. 

Calibra Joy Dog Mini Salmon Cube 70 g
Zalmblokjes Dit uitstekende tussendoortje streelt de zintuigen van kleine honden en
honden met een grote eetlust. Bovendien bevat dit tussendoortje onverzadigde vetzuren voor
een gezonde huid en een glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Mini Chicken 
& Cod Sandwich 70 g
Sandwich van kip en kabeljauw Deze onweerstaanbare MINI-tussendoortjes
bestaan uit een smakelijke mix van kip en kabeljauw. Bevat onverzadigde vetzuren voor
een gezonde huid en een glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Mini Duck 
& Cod Sandwich 70 g
Sandwich van eend en kabeljauw Deze heerlijke MINI-sandwiches zijn een lekkere
mix voor kleine honden en honden met een grote eetlust. Dit tussendoortje van eendenvlees
en kabeljauw bevat een hoog gehalte aan kwaliteitseiwitten en een laag vetgehalte. Het is ook
geschikt voor honden met een gevoelige spijsvertering. Aanvullend hondenvoer.

Dentaal

Calibra Joy Dog Classic
Dental Brushes 85 g, 250 g
Tandenborstels Deze gezonde en goed verteerbare 
kauwsnack is een waardevolle aanvulling op de voeding 
van je hond én bestrijdt tandplak en tandsteen. Honden 
zijn er dol op en deze dentale delicatesse geeft ook nog 
extra energie. Je hond is happy en zijn adem fris!
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Calibra Joy Cat Classic Salmon Sticks 70 g
Zalm sticks Een verrukkelijke traktatie vol onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en 
een glanzende vacht. Met deze onweerstaanbare zalmsticks wordt het menu van  
je kat enorm verrijkt. Aanvullend kattenvoer. 

Artikelnummer: 1228821 

Artikelnummer: 85g 1229875  |  250g 1229874 

EendKip Rundvlees Heerlijke 
smaken

Lam Gebits Licht 
verteerbaar

Vis / Zalm /
Kabeljauw

www.mycalibra.nl

Verkrijgbaar via:
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Staffelkorting op alle 
Calibra Joy Snacks!
• 5% korting bij aankoop van minimaal 8 stuks*
• 10% korting bij aankoop van minimaal 16 stuks*

*Combineren niet mogelijk. De korting geldt 
altijd bovenop de vaste kortingsafspraken.

%
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Calibra Joy Cat Classic 
Fish Strips 70 g
Visstrips Een heerlijke snack met vis, vol onverzadigde vetzuren voor 
een gezonde huid en een glanzende vacht. Een verrijking van het menu 
van je kat. Aanvullend kattenvoer. 

Calibra Joy Dog Mini Salmon Cube 70 g
Zalmblokjes Dit uitstekende tussendoortje streelt de zintuigen van kleine honden en 
honden met een grote eetlust. Bovendien bevat dit tussendoortje onverzadigde vetzuren voor 
een gezonde huid en een glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer. 

Calibra Joy Dog Mini Chicken 
& Cod Sandwich 70 g
Sandwich van kip en kabeljauw Deze onweerstaanbare MINI-tussendoortjes 
bestaan uit een smakelijke mix van kip en kabeljauw. Bevat onverzadigde vetzuren voor 
een gezonde huid en een glanzende vacht. Aanvullend hondenvoer.

Calibra Joy Dog Mini Duck 
& Cod Sandwich 70 g
Sandwich van eend en kabeljauw Deze heerlijke MINI-sandwiches zijn een lekkere 
mix voor kleine honden en honden met een grote eetlust. Dit tussendoortje van eendenvlees 
en kabeljauw bevat een hoog gehalte aan kwaliteitseiwitten en een laag vetgehalte. Het is ook 
geschikt voor honden met een gevoelige spijsvertering. Aanvullend hondenvoer. 

Dentaal

Calibra Joy Dog Classic
Dental Brushes 85 g, 250 g
Tandenborstels Deze gezonde en goed verteerbare 
kauwsnack is een waardevolle aanvulling op de voeding 
van je hond én bestrijdt tandplak en tandsteen. Honden 
zijn er dol op en deze dentale delicatesse geeft ook nog 
extra energie. Je hond is happy en zijn adem fris!
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Calibra Joy Cat Classic Salmon Sticks 70 g
Zalm sticks Een verrukkelijke traktatie vol onverzadigde vetzuren voor een gezonde huid en 
een glanzende vacht. Met deze onweerstaanbare zalmsticks wordt het menu van  
je kat enorm verrijkt. Aanvullend kattenvoer. 

Artikelnummer: 85g 1229875  |  250g 1229874                

EendKip Rundvlees Heerlijke 
smaken

Lam Gebits Licht  
verteerbaar

Vis / Zalm /  
Kabeljauw

www.mycalibra.nl

Verkrijgbaar via:

 
www.covetrus.nl

Staffelkorting op alle  
Calibra Joy Snacks!
• 5% korting bij aankoop van minimaal 8 stuks*
• 10% korting bij aankoop van minimaal 16 stuks*

*Combineren niet mogelijk. De korting geldt  
altijd bovenop de vaste kortingsafspraken.

%


