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Uw Verdeler 

natuurlijk

Ervaring, Transparantie, Kwaliteit, Service
SCAR (Sociétés Coopératives Agricoles Réunies des Régions Herbagères), is 
een bedrijf dat in 1898 opgericht werd. SCAR bezit het kwaliteitscertificaat 
GMP+ en garandeert een voedersamenstelling op basis van uitsluitend edele 
plantaardige grondstoffen. 

SCAR is een KMO van het familiale type waar alle personeelsleden ter 
be schikking staan van haar klanten. Ze beschikt over een eigen distributie-
dienst die een gepersonaliseerde en klantvriendelijke service biedt. 

SCAR heeft heel wat troeven in huis en onderscheidt zich door haar depar-
tement graan- en zaadhandel. Dit departement vervaardigt een uitgebreid 
gamma natuurlijke voedermiddelen voor de hobbyhouderij en kleine fokke-
rijen onder de naam «ALIMENTS VITAL®». Ze is eveneens leverancier van 
voeders van grote merken voor gezelschapsdieren. 



Een assortiment van gezonde en natuurlijke voeders voor uw knaagdieren. Bekijk www.scar.be

Vital Natuur Dwergkonijn
Volledige premium voeding voor dwergkonijnen in de vorm van een mix 
met granen (maïs, tarwe, Sint-jansbrood,...), geëxtrudeerde groenten en 
volledige korrels met vitamines. Deze voeding werd verrijkt met natuur-
lijke aroma’s en vezels.

Vital Hamster
Volledige voeding voor hamsters in de vorm van een mix met granen 
(tarwe, haver, ...), geëxtrudeerde groenten en volledige korrels met 
vitamines.

Vital Chinchilla
Volledige voeding voor chinchilla’s in de vorm van een mix met granen 
(maïs, tarwe, erwtenvlokken, ...), geëxtrudeerde groenten en volledige 
korrels met vitamines.  

Snoepjes voor knaagdieren

GeëxtruDeerDe GroeNe GroeNteN
Voedingssupplement voor knaagdieren in de vorm van snacks met 

geëxtrudeerde groene groenten.

GeëxtruDeerDe wortelS
Voedingssupplement voor knaagdieren in de vorm van snacks 
met geëxtrudeerde wortelen.

PV1
Voedingssupplement voor knaagdie-
ren in de vorm van snacks met PV1.

GeëxtruDeerDe roDe eN 
GroeNe maïSmeNGeliNG
Voedingssupplement voor 
knaagdieren in de vorm van 
snacks met geëxtrudeerde rode 
en groene maïs.

Vital Premium Hamstervoer korrels + Vit. C
Volledige premium voeding voor cavia’s in de vorm van korrels rijk aan 
vitamine C. Deze voeding wordt aanbevolen voor kwekers.

Vital Premium Natuur Hamstervoer + Vit. C
Volledige premium voeding voor cavia’s in de vorm van een mix met gra-
nen (maïs, tarwe, Sint-jansbrood, luzerne,...), geëxtrudeerde groenten 
en volledige korrels met vitamines. Vital Premium Natuur Hamstervoer 
+ Vit. C is rijk aan vitamine C en natuurlijke aroma’s. Deze voeding wordt 
aanbevolen voor kwekers.

Vital Knaagdier zonder korrels
Volledige voeding voor knaagdieren in de vorm 
van een mix met granen (maïs, tarwe, 
erwtenvlokken,...) en geëxtrudeerde 
groenten. Deze voeding wordt aanbevo-
len voor kwekers.

Vital Dwergkonijn
Volledige voeding voor dwergkoni-
jnen in de vorm van een mix met 
granen (maïs, tarwe, Sint-jans-
brood,...), geëxtrudeerde groen-
ten en volledige korrels met 
vitamines.  

natuurlijk


