
NATURLIG · GLUTENFRI · VEGETABILSK

TYGGEBEN

www.kruuse.com



www.kruuse.com

Enkelt indhold – enkel at holde af
WHIMZEES har 6 naturlige, funktionelle ingredienser 
og ingen kunstige tilsætningsstoffer, farver, aromaer, 
konserveringsmidler, GMO’er, gluten eller kød.  
Desuden har de et højt fiberindhold og et lavt kalorie- 
og sukkerindhold. Råvarerne i WHIMZEES er godkendt 
til humant brug.

Kom tæt på alligatoren...

Sunde ingredienser
Med fibre, der er gode for 

fordøjelsen, hjælper med at 
holde tænderne rene og giver 

en bedre mundhygiejne

Knopper
Sørger for en

mekanisk rensning af  
tænderne og bidrager  

til at forebygge tandsten
og plak

Helt naturlige
Ingredienser med helt  

naturlige farver.  
Hver farve har sine særlige 

næringsfordele

Riller
Sørger for, at tyggefiguren 

kommer ind de smalle steder 
imellem hundens tænder

Hulrum
I forskellige former og  
størrelser, så tænderne  

nemmere kan få fat og tygge

WHIMZEES er tilsat naturlige farvestoffer:

 LUCERNE EKSTRAKT 
 Med 6 typer B-vitaminer, K-, C-vitaminer samt betacaroten - giver en naturlig grøn farve
 
 ANNATTO EKSTRAKT 
 Ekstra god kilde til antioxidanter af annattofrugten - giver en naturlig orange farve
 
 MALT EKSTRAKT 
 Forstærker den naturlige smag - giver en naturlig brun farve
 
 CALCIUMCARBONAT 
 Mindsker risikoen for caries og holder knoglerne stærke og sunde - giver en naturlig hvid farve. 

Kartoffelstivelse ØlgærLecithinCellulose- 
pulver

Glycerin Malt-  
ekstrakt

Letfordøjelig, glutenfri  
og god energikilde.

Øger smagbarheden  
og hjælper med at bevare  

fugten i tyggebenene.

Gluten-fri.  
Forbedrer stofskiftet,  

muskeltonus og fremmer  
stærke knogler.

En naturlig emulgator  
udvundet fra grøntsager.

En ren form af kostfibre,  
der hjælper med at rense  

hundens tænder og hjælper 
fordøjelsessystemet.

Kilde af B-vitaminer,  
mineraler og aminosyrer  
for en sundere pels og  

lettere fordøjelse.

Når sundt er sjovt
Den vegetabilske sammensætning, fremstillet af helt 
naturlige ingredienser, reducerer dannelsen af plak og 
tandsten mekanisk, når hunden tygger. 

WHIMZEES tyggeben fås i forskellige sjove udform-
ninger og varianter: Pindsvin, alligatorer, tandbørster, 
stix, veggie ear, rice bone, Veggie Sausage 
og Veggie Strip.
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WHIMZEES tyggeben - Value Box 

Varenr.  Beskrivelse Indhold

380890 Mix display m/48 stk., S 16 x stix, 16 x tandbørster, 16 x alligator 

380891 Mix display m/24 stk., M 8 x stix, 8 x tandbørster, 8 x alligator

380892 Mix display m/12 stk., L 3 x stix, 3 x tandbørster, 3 x alligator, 3 x pindsvin

WHIMZEES Veggie Sausage og Veggie Strip

Varenr.  Beskrivelse Str. hund  Str.

380902 Veggie Sausage, S, Display m/150 stk. 7 - 12 kg L: 12 cm

380903 Veggie Sausage, M, Display m/100 stk. 12 - 18 kg L: 15 cm

380904 Veggie Sausage, L, Display m/50 stk. 18 - 27 kg L: 18 cm

380905 Veggie Sausage, XL, Display m/30 stk. 27 + kg L: 24 cm

380906 Veggie Strip, M, Display m/100 stk. 12 - 18 kg L: 15 cm

Veggie Sausage og Veggie Strip 
Vegetabilske tyggeben reducerer dannelsen af plak og 
tandsten mekanisk, når hunden tygger. Tyggebenene 
er tilsat kryddernellike-olie, som giver en karakteristisk 
duft. Kryddernellike-olie er ofte brugt i forbindelse 
med tandpleje pga. dets antimikrobielle og antiseptiske 
egenskaber. 

Kryddernellike er rig på mineraler såsom calcium, jern, 
fosfor, kalium, vitamin A og vitamin C. Er tilsat calcium, 
som sammen med en speciel fremstillingsteknik giver 
de karakteristiske hvide pletter på tyggebenene.

Tilsat kryddernellike-olie
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Varenr. Beskrivelse Str. hund Str.  

380800 Tandbørste, XS, display m/350 stk.   2-7 kg L: 6,4 cm   

380801 Tandbørste, S, display m/150 stk.   7-12 kg L: 8,6 cm   

380802 Tandbørste, M, display m/75 stk.   12-18 kg L: 11,4 cm    

380803 Tandbørste, L, display m/30 stk.   18-27 kg L: 14,5 cm   

380804 Tandbørste, XL, display m/18 stk.   > 27 kg L: 18,8 cm   

380809 Alligator S, display m/150 stk.          7-12 kg  L: 6,9 cm  

380810 Alligator, M, display m/75 stk.   4,5-12 kg L: 8,7 cm   

380811 Alligator, L, display m/30 stk.   12-27 kg L: 11,7 cm   

380812 Pindsvin, L, display m/30 stk.   9-18 kg L: 7,6 cm   

380813 Pindsvin, XL, display m/16 stk.   >18 kg L: 10 cm   

380820 Veggie øre, one size, diplay m/18 stk. 7-18 kg L: 17,5 cm   

380822 Rice Bone, one size, display m/50 stk. 7-27 kg L: 11,4 cm   

380825 Stix, S, display m/150 stk. 2-12 kg L: 11,9 cm   

380826 Stix, M, display m/100 stk.   12-18 kg L: 15,0 cm   

380827 Stix, L, display m/50 stk. 18-27 kg L: 18,0 cm   

380828 Stix, XL, display m/30 stk.   >27 kg L: 24,0 cm   

WHIMZEES tyggeben

De fedtfattige tyggeben er sammensat af naturlige 
ingredienser og har et højt fiberindhold.  
De nøje udvalgte råvarer er godkendt til humant brug. 
WHIMZEES indeholder ingen kunstige tilsætningsstof-
fer, konserveringsmidler, sukker eller kød.  
WHIMZEES renser hundens tænder mekanisk og 
holder længe. Leveres som bulk i borddisplay eller  
i poser med genluk. 

WHIMZEES tyggeben i display
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Varenr. Beskrivelse Str. hund Str.   

380840 Tandbørste, XS, pose m/48 stk.   2-7 kg L:  6,4 cm   

380841 Tandbørste, S, pose m/24 stk.   7-12 kg L:  8,6 cm   

380842 Tandbørste, M, pose m/12 stk.   12-18 kg L:  11,4 cm   

380843 Tandbørste, L, pose m/6 stk.   18-27 kg L:  14,5 cm   

380844 Tandbørste, XL, pose m/3 stk.   > 27 kg L:  18,8 cm  

380845 Alligator, M, pose m/12 stk.   4,5-12 kg L:  8,7 cm   

380846 Alligator, L, pose m/6 stk.  12-27 kg L:  11,7 cm  

380847 Pindsvin, XL, pose m/3 stk.   >18 kg L:  10,0 cm   

380848 Pindsvin, L, pose m/6 stk.  9-18 kg L:  7,6 cm   

380849 Stix, S, pose m/28 stk.   2-12 kg L:  11,9 cm   

380850 Stix, L, pose m/ 8 stk.   18-27 kg L:  17,8 cm  

380907  Veggie Sausage S, pose m/28 stk.     7 - 12 kg       L:  12,0 cm

380908  Veggie Sausage L, pose m/7 stk.      18 - 27 kg      L:  18,0 cm

380909  Veggie Strip M, pose m/14 stk.         12 - 18 kg      L:  15,0 cm 

POSE  

MED 

VELCRO- 

LUKNING

WHIMZEES tyggeben i poser



2-7 kg 7-12 kg 12-18 kg 18-27 kg 27+ kg

6,4 cm, 7,5 g 8,6 cm, 15 g

11,9 cm, 15 g

6,9 cm, 15 g

17,5 cm, 60 g

12 cm, 15 g

11,4 cm, 30 g

15 cm, 30 g

8,7 cm, 30 g

17,5 cm, 60 g

11,4 cm, 60 g

15 cm, 30 g

15 cm, 30 g 18 cm, 60 g 24 cm, 120 g

11,4 cm, 60 g

14,5 cm, 60 g

18 cm, 60 g

11,7 cm, 60 g

7,6 cm, 60 g

18,8 cm, 120 g

24 cm, 120 g

9,1 cm, 120 g

XS S

S

S

M

M

M

L

L

L

L

XL

XL

XL

www.kruuse.com

JØRGEN KRUUSE A/S · Havretoften 4 · 5550 Langeskov · Tlf. 72 14 15 11 · e-mail: info@kruuse.com
® ™ / WHIMZEES er et registreret varemærke ejet af Paragon Pet Products 
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* Indeholder ris: Glutenfri, letfordøjelig og med vigtige næringsstoffer såsom jern, fosfor og kalcium. 

TANDBØRSTE

PINDSVIN

STIX

ALLIGATOR

VEGGIE EAR

RICE BONE*

VEGGIE STRIP

VEGGIE SAUSAGE

FODERVEJLEDNING

• Vi anbefaler 1 tyggeben pr. dag
• Ikke egnet til hunde under 9 måneder
• Vælg et tyggeben i den rigtige størrelse til din hund
• Sørg for, at din hund altid har frisk vand

Som det gælder for alle spiselige produkter, skal du holde øje med, at din hund tygger tilstrækkeligt på tyggebenet.  
Det kan være skadeligt eller livsfarligt for hunde at sluge ting uden at tygge dem først.

Vælg den rigtige størrelse  
til din hund


