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PLATINUM vult met Superfoods haar basisformule voor droge voeding aan 
 

Bingen am Rhein, 15 maart 2019 – Een gezond en bewust dieet staat tegenwoordig steeds centraler. Hierbij 
nemen zogenaamde superfoods zoals algen en cranberry’s sterk in populariteit toe en vinden deze vaker 
hun weg naar ons bord. Maar niet alleen tweevoeters kunnen profiteren van de vele gezondheidsvoordelen 
van superfoods – ook bij honden kan deze groep ingrediënten zeer positieve effecten teweeg brengen. 
PLATINUM heeft daarom deze hoogwaardige ingrediënten toegevoegd aan de vertrouwelijke basisformule 
van drie soorten droge voeding Chicken, Iberico+Greens en Lamb+Rice voor volwassen honden, elk 
bestaand uit minstens 70% vers vlees en de bekende koolhydraatbronnen rijst, maïs en aardappel. 
PLATINUM beoogt deze superfoods ten volle te benutten als een natuurlijke hulpbron van essentiële 
voedingsstoffen. Zo wordt er een volwaardig product verkregen, waardoor er minder extra mineralen en 
vitaminen toegevoegd hoeven te worden. 
  
De voordelen zijn duidelijk: de gekozen gedroogde algen (spirulina) kunnen atherosclerose, hypertensie en 
een verhoogd cholesterolniveau tegengaan. Daarnaast leveren ze essentiële amino- en vetzuren en dienen 
ze als bron van belangrijke vitaminen, mineralen en vezels die de darmfunctie bevorderen en de celwanden 
beschermen. Het als typisch Italiaans bekendstaande kruid oregano heeft een kalmerend effect op het 
gehele spijsverteringskanaal, reguleert de bloeddruk en staat ook bekend als een effectieve 
ontstekingsremmer in de oren en de luchtwegen. De aanwezige cranberry’s zijn bijzonder rijk aan 
antioxidanten, die het cardiovasculaire systeem en het blaas-nierkanaal beschermen. Verder wordt er 
verondersteld dat deze bessen de bloeddruk en het suikermetabolisme van de hond kunnen reguleren. De 
introductie van groene thee kan ook veel positieve effecten hebben: het kalmeren van de maag en darmen 
en het ondersteunen van het metabolisme, het cardiovasculaire systeem en het immuunsysteem. Daarnaast 
is groene thee zeer rijk aan vitamines, mineralen en antimicrobiële antioxidanten. 

 

Samenhangend met deze boost in voedingswaarde zijn ook de vetverminderende eigenschappen van onze 
PLATINUM Adult Lamb+Rice droge voeding bevorderd. Door met name mager lamsvlees in de droge 
voeding te verwerken heeft PLATINUM GmbH & Co. KG de mogelijkheid om de samenstelling van de 
voedingsstoffen te optimaliseren. Zo ontstaat er een evenwichtigere verhouding tussen koolhydraten, 
eiwitten en vetten –  ideaal dus voor tot overgewicht neigende viervoeters. 
 

Natuurlijk blijft PLATINUM GmbH & Co. KG bewust afzien van soja en genetisch gemodificeerde 
ingrediënten, evenals geur-, kleur-, smaak- en lokstoffen. Hierbij garandeert het bedrijf een nauwkeurige 
verwerking van uiterst hoogwaardige ingrediënten. 

Bestaande voorraden met de voormalige receptuur worden uiteraard nog verkocht en zullen geleidelijk 
worden vervangen door PLATINUM droge voeding met deze vernieuwe ingrediënten. 
 

Over PLATINUM GmbH & Co. KG: 

Dit middenbedrijf werd in 2004 in Bingen am Rhein gevestigd. De leidende filosofie van PLATINUM luidt: de dieren van het juiste 

voedsel en zorg te voorzien op basis van hun aard en benodigdheden. Zo biedt PLATINUM onder het gelijknamige merk een breed 

scala aan natuurlijke producten: Naast topkwaliteit droge voeding voor volwassen honden en puppies (PLATINUM volwassen & 

PLATINUM Puppy), maken ook natvoer voor honden (PLATINUM MENU), evenals natuurlijke gebitsverzorgingsproducten 

(PLATINUM ORAL CLEAN + CARE ) en huidverzorgingsproducten (SKIN CARE) voor zowel honden als katten, deel uit van het 

assortiment. Het doel van PLATINUM is om de consument te allen tijde het beste, meest gepaste product op de markt te bieden. In 

2015 zijn de droge voedingsproducten van PLATINUM door TÜV Rheinland gecertificeerd op basis van controlecriteria: 

“aanwezigheid vers vlees”, “juistheid claims op de verpakking” en “afwezigheid schadelijke stoffen”. De fabrikant hecht groot belang 

aan het ontvangen van constructief advies van haar klanten evenals het waarborgen van volledige transparantie over de 

ingrediënten en samenstellingen van op de markt verkrijgbare voedings- en verzorgingsproducten voor huisdieren. Meer informatie 

op www.platinum.com 

 

 



Bedrijfsadres:  
PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 23, 55411 Bingen am Rhein,  
Info- en bestel-hotline: 0800 – 364 36 63 (gratis vanuit Duitsland en Oostenrijk),  
Website: www.platinum.com, email: info@platinum.com  

Perscontact voor PLATINUM:  
textstark, Simrockstraße 12A, 65187 Wiesbaden,  
Telefoon: +49 (0)611 – 890 50-34/-38, email: presse@platinum.com 
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