KATALOG

EKSKLUSIVT FOR HUND

NO

7

De
kolonner
for helhetlig dyrehelse

4 - 31

32 - 43

56 - 71

72 - 81

82 - 85

Tørrfór

Våtfór

Function & Care

Snacks

Skjønnhet & Pleie

Pleie og Hygiene

Mot Utøy

Super Premium Tørrfór

High Premium - Utvalgt Kjøtt
Sensitiv - Monoprotein
Helsekost
Spesialdietter Ludwigs Verden

Immun Plus
Pro Hair & Skin
Pro Joint & Active
Energy Plus
Pro Life

High Premium Country Line
Funsjonelt Snacks

Shampo
Balsam
og pleieprodukter

Pleie & Hygiene
for hunder og omgivelser

Mot Skadedyr

•
•
•
•

Mini
Lifecycle
Sensitive
Hyposensitiv

46 + 51 - 55

alle B.A.R.F. Produkte auf einen Blick

86 - 87

88 - 89

47 - 49

alle B.A.R.F. Produkte auf einen Blick

Kjære hundeeiere,
Vi er glade for at du er interessert i våre
produkter og ønsker å presentere vårt store
utvalg av produkter i denne katalogen
„eksklusivt for hunder“. Mange produkter
er nye på markedet og du kan kanskje finne det vanskelig, men kort fortalt er du med
Dr.Clauders produkter er helt sikker på at
kvaliteten og omsorgen for ditt kjæledyr
blir professionelt tatt hånd om.

Dr. Clauders produktrekke består av høykvalitets tørr og våtfór, nyttige kosttilskudd,
sunn snacks og en rekke produkter rettet
mot renhold og skadedyrbekjempelse.
Alle produkter er laget helt uten kjemiske tilsetningsstoffer og kun av førsteklasses råvarer. Produktene er delt inn i «syv
kolonner» satt opp slik at du lett finner
det du trenger for din firbeinte venn.

Dr. Clauder hører alltid på kundene og etterkommer deres ønsker så godt det lar seg
gjøre, og derfor lanseres det nye produkter
med jevne mellomrom. Vi hører gjerne fra
deg også. På Facebook er vi daglig i dialog med eierne av utallige firband venner
over hele verden. Bli med du også. Ta
også en titt på www.dr-clauder.tv. Der vil
du finne filmer med forklaringer av alle

produkter for hund og hva de forskjellige
produktene gjør for å forbedre dyrenes
liv. Informasjon om enkelte av produktene finner du bakerst i denne katalogen.
Detaljene er ordnet etter den aktuelle
kolonnen og listet opp alfabetisk. Hvis
du har spørsmål, ser vi frem til å høre
fra deg. Håper du finner denne katalogen interresant.
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Best Choice
består av to produktgrupper:

LIFECYCLE & SPESIALPRODUKTER
Best Choice fra Dr. Clauders er produsert med det nyeste utstyr og den mest utviklede teknologi for produksjon av hundemat. Fordelene med dette er at Best Choice er:
∙∙ helt uten konserveringsmidler
∙∙ glutenfritt, inneholder ikke korn og hvete
∙∙ er laget kun av kjøtt som er godkjent for matvareproduksjon til mennesker
∙∙ alle råvarer er sporbare
∙∙ er laget kun av én kjøttkilde

Èn

proteinkilde

med

meget

høyt kjøttinnhold

høy

opptaksevne

1

Lifecycle

Spesialfór

Aldersorientert, skreddersydd ernæring (Junior, Voksen, Senior). Produktene er så langt
det er mulig delt inn i produkter for små/mellomstore raser og store/meget store raser.
Alle typene fór i Lifecycleserien er basert på èn proteinkilde fra kylling.

Junior
Adult
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Senior

SENSITIVE

HYPOSENSITIVE (Sensitive Plus)

Lam & Ris/Fisk & Ris
For å redusere allergier og overfølsomhet
i mage og tarm er Sensitivserien satt sammen av èn type protein. Sammen med ris
er dette en mild kombinasjon som reduserer sensitivitet.

Hjort & Potet/Laks & Potet/And & Potet
Kornfritt allergifór med bare èn type protein, hjort, laks eller and. Laget for ekstrem
allergi, fórallergi eller matintolleranse.

Allergi

7

Mini JUNIOR

Mini ADULT

400g/2kg

400g/2kg

Komplett fullfór til unghunder under vekst.

Fullfór til voksne hunder

Fullfór til unghunder under vekst for små og veldig
små raser med en voksenvekt under 7.5 kilo. Små hunder
har stor personlighet og har spesielle krav i vekstfasen.
Dr.Clauder Junior Salmon & Rice MINI er meget velsmakende på grunn av den høye kvaliteten på ingrediensene og på
grunn av bruk av bare én kilde til animalsk protein (laks).
Aktive prebiotiske fibre (FOS) forbedrer fordøyeligheten og
gjær beta-glukaner gir naturlige støtte for immunforsvaret.
Dr.Clauder Junior Salmon & Rice MINI produseres selvfølgelig uten hvete og konserveringsmidler. Passer best fra den
åttende uke og oppover.

Fullfór til voksne hunder for små og veldig små raser
med en voksenvekt under 7.5 kilo. Små hunder er store matkjennere. På grunn av det bruker vi ferskt kyllingkjøtt i produksjonen for å tilfredsstille selv de mest kresne. Aktive prebiotiske
fibre (FOS) forbedrer fordøyelsen og gjærbetaglukaner støtte
det naturlige immunforsvaret. En optimalisert kulestruktur frigjør lett den gode smaken. For sensitive mager bruker vi bare
en kjøttkilde for protein (kylling) og selvfølgelig ikke hvete
og konserveringsmidler.

5 - 7mm

5 - 7mm

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Ris (32%), laks (22%), kyllingfett, mais, maisgluten, tørket spon av nepe, proteinhydrolysat, linfrø, sikoripulver (1%), gjær (tørket, inklusive 0,05%
glukan), cellulose, egg (tørket), kalsiumkarbonat.

Ferskt kyllingkjøtt (22%), hirse, potetmel, mel av kyllingkjøtt (10%), kyllingfett, levermel, hydrolysatprotein, heleggpulver, fiskemel, tørket tomat,
gjær, sikoripulver (1%) , selleri (tørket), fiskeolje, erter (tørket), gulrøtter (tørket), natriumklorid, eple (tørket), tranebær (tørket), blåbær (tørket), tang
(tørket), blåskjellpulver, ringblomst (tørket), yucca shidigerapulver.

ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein: 27,00%, råfett 16,00%, råfiber 2,50%, råaske 6,00%, kalsium 0,95%, natrium 0,30%.

ANALYTISKE BESTANDDELER:

TILSETNINGER/KG.

Råprotein: 25,00%, råfett 14,00%, råfiber 2,50%, råaske 6,00%, kalsium 1,10%, fosfor 0,90%, natrium 0,30%.

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 15000 IE, vitamin D3 1200 IE, vitamin E 250mg, vitamin B1 13 mg, vitamin B2 13 mg, vitamin
B6 13 mg, vitamin B12 120mcg, vitamin C 100mg, biotin 620mcg, folsyre 4mg, nikotinsyre 43 mg, pantotensyre 25mg, kolinchloride1400mg,
kobber (kobber sulfat) 10,0 g, sink (sinksulfat monohydrat) 90.0mg, jod (kalsiumiodate vannfri) 2,0 mg, selen (natrium) 0.20mg. Teknologiske
tilsetningsstoffer: Med antioksidanter: EC tilsetningsstoffer (tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propyl gallate).

TILSETNINGER/KG.

FÒRINGSRÅD:
Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: vitamin A 24000 IE, vitamin D3 1100 IE, vitamin E 550mg, 12mg vitamin B1, vitamin B2 12mg, vitamin B6
12mg, vitamin B12 110mcg, vitamin C 150mg, biotin 550mcg, folsyre 2,5 mg, nikotinsyre 42 mg, pantotensyre syre 42 mg, cholinklorid 1700mg,
kobber (kobber) 10mg, sink (sinkoksid) 40mg, sink (aminosyre chelatert sink, monohydrat) 70mg, mangan (manganosulfat, monohydrat) 5mg,
mangan (mangan chelatert aminosyrehydrat) 5mg, jod (kalsiumiodate vannfri) 2,0 mg, selen (natriumselenitt) 0,2 mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter: EC tilsetningsstoffer (tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propyl gallate).
FÒRINGSRÅD:
Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Anbefalt mengde i gram pr. dag
alder i mnd.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kroppsvekt

2,5kg
5kg
7,5kg

50
80
105

60
95
130

60
105
140

60
105
140

60
100
140

60
100
140

60
100
135

60
100
135

60
100
135

60
100
135

60
100
135

gram pr. dag
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2 - 2,5kg 2,5 - 3kg 3 - 3,5kg 3,5 - 4kg 4 - 4,5kg 4,5 - 5kg
40-50

50-60

60-70

70-70

70-80

80-90

9

5 - 6kg

6 - 7kg

7 - 8kg

8 - 9kg

9 - 10kg 10 - 12,5kg

90-100

100-110 110-120 120-130 130-140 140-170

Mini HYPOSENSITIVE

Junior Laks & Ris

400g/2kg

1kg/4kg/12,5kg

Hyposensitiv allergifór til voksne hunder.

Fullfór til unghunder.

Hyposensitiv allergifór til voksne hunder for små og veldig
små raser med en voksenvekt under 7.5 kilo. Små hunder er
matkjennere, men har en tendens til å lide av fórintolleranse.
Med Dr.Clauders Hyposensitive And & Potet og Eple, kan
du tilby hunden et helt kornfritt måltid. Allergiske reaksjoner reduseres ved bruk av bare ett animalsk og èn vegetabilske proteinkilde. Aktive prebiotiske fiber (FOS) forbedrer
fordøyeligheten og gjærbetaglukaner støtter det naturlige
immunforsvaret. Umettede fettsyrer (omega) fra fiskeolje gir
sunn hud og pels. Selvfølgelig helt uten konserveringsmidler.

Fullfór til unghunder med fórsensivitet og redusert apetitt.
Dekker alle krav til en unghund på grunn av:
• optimal fordøyelighet fordi det inneholder fibre med en
prebiotisk effekt (FOS)
• èn proteinkilde og hvetefritt gjør det lett å fordøye og
redusere risikoen for allergi
• balansert verdi mellom protein/energi - omega-3 og
omega-6 fettsyrer fra laks
• høy grad av opptak/utnyttelse
• uten hvete - glutenfritt
• inneholder ikke konserveringsmidler
12 - 14mm

5 - 7mm

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Potetmel (50,0%), kjøttmel av and (20%), spon av tørket nepe, potetprotein, kyllingfett, linfrø, proteinhydrolysat, monokalsiumfosfat , fiskeolje, eple
(tørket, 1%), sikori (1%) , gjær (tørket, inklusive 0,05% glukaner), natriumklorid.

Ris 32%, laksemel (22%), kyllingfett, mais, maisgluten, fiber av sukkerroe, proteinhydrolysat, linfrø, sikoripulver (FOS 1%), gjær, cellulose, kalsiumkarbonat, eggepulver, monokalsiumfosfat, natriumklorid.

ANALYTISKE BESTANDDELER:

ANALYTISKE BESTANDDELER:

Råprotein 20,00%, råfett 11,00%, råfiber 3,00%, råaske 6,25%, kalsium 1,20%, fosfor 0,90%, natrium 0,25%.

Råprotein 27%, råfett 16%, råfiber 2,5%, råaske 6,5%, kalsium 0,95%, fosfor 0,8%, natrium 0,3%, Magnesium 0,1%.

TILSETNINGER/KG.

TILSETNINGER/KG.

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 13.500 IE, vitamin D3 1350 IE, vitamin E 400 mg, vitamin B1 8 mg, vitamin B2 8 mg, vitamin B6
5mg, vitamin B12 50mcg, vitamin C 100mg, biotin 400mcg, folsyre 2mg, nikotinsyre 30mg, pantotensyre 18mg, kolinklorid 1500mg, kobber
(kobber sulfat) 11mg, sink (zincoxyd) 77 mg, jod (kalsiumiodate vannfri) 2.2mg, selen (natriumselenitt) 0.22mg. Teknologiske tilsetningsstoffer:
Med antioksidanter: EC tilsetningsstoffer (tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: vitamin A 15.000IU, vitamin D3 1.500IU, vitamin E (alfa-tokoferol acetate) 250mg, vitamin B1 3 mg, vitamin
B2 7 mg, vitamin B6 2 mg, vitamin C 100mg, biotin 225mcg, asorbic syre 100mg, sink (sinksulfat monohydrat) 87,5 mg, jod (kalsium iodate,
vannfri) 1,5mg, kobber (kobber sulfat) 12,5mg, selen (selen selenitt 0,25mg Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter (tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse , propylgallat).

FÒRINGSRÅD:

FÒRINGSRÅD:

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Daglig mengde i forhold til alder og vekt, gram pr. dag
Kroppsvekt (Rasseendgewicht)/Bodyweight (grown-up stage)

Anbefalt mengde i gram pr. dag
Kroppsvekt
gram pr. dag

2,5-3kg

3-3,5kg

3,5-4kg

4-4,5kg

4,5-5kg

5-6kg

6-7kg

7-8kg

8-9kg

60

60-70

70-80

80-90

90

90-110

110-120

120-130

130-140
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alder
mnd.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2,5kg

5kg

7,5kg

50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

80
95
105
105
105
100
100
100
100
100
100

105
130
140
140
140
140
135
135
135
130
130

10kg 12,5kg 15kg
120
155
170
175
175
175
175
170
170
170
165

140
185
200
205
205
205
205
200
200
200
195

160
210
230
235
235
235
235
230
230
230
225

20kg

25kg

30kg

35kg

40kg

45kg

50kg

55kg

60kg

65kg

70kg

75kg

80kg

190
255
285
290
295
290
290
290
285
280
280

220
300
335
345
345
345
345
340
335
335
335

250
345
380
395
400
400
395
390
390
385
385

275
380
425
440
445
445
445
440
440
440
435

295
410
465
485
490
495
495
490
490
485
485

315
440
500
525
535
40
540
540
535
535
530

330
495
570
605
620
625
630
625
625
625
580

350
495
570
605
620
625
630
625
625
625
620

365
520
600
640
665
670
670
670
670
665
665

375
540
635
680
705
710
710
710
710
710
705

380
560
665
720
745
750
750
750
750
750
745

385
580
690
755
780
790
790
790
790
790
785

390
595
720
790
820
830
830
830
830
825
825
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m

Junior Små/Medium Raser

Junior Store/Meget store raser

1kg/4kg/12,5kg

4kg/12,5kg

Fullfór til unghunder.

Fullfór til unghunder.

For unge hunder, små eller mellomstore raser (5-25 kg voksen vekt) fra den åttende uke. Dekker alle viktige krav:
• balansert forhold mellom protein/energi
• god smak på grunn av kvalitetsingredienser,
riktig størrelse og struktur på fòret
• optimal fordøyelighet ved hjelp av fibre med en prebiotisk
effekt (FOS)
• støtter immunsystemet ved bruk av gjærbetaglukaner
• høy utnyttelse av fòret
• inneholder FOS
• helt hvetefritt / glutenfritt
• inneholder ikke konserveringsmidler
9 - 11mm

For unge hunder, store og meget store raser (over 25 kg
voksen vekt) fra den åttende uken. Dekker alle viktige krav:
• et høyt nivå av kalsium og fosfor for sterk beinbygning
• blåskjellkonsentrat og gelatinhydrolysat for kraftig brusk
og dannelse av leddveske
• god smak på grunn av kvalitetsingredienser, riktig størrelse og struktur på fòret
• optimal fordøyelighet ved hjelp av fibre med en
prebiotisk effekt (FOS)
• støtter immunsystemet ved bruk av gjærbetaglukaner
• lettfordøyelig
• inneholder FOS
• helt hvetefritt / glutenfritt
• inneholder ikke konserveringsmidler

12 - 14mm

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Kjøttmel av fersk kylling (31,9%), mais, maismel, ris, kyllingfett, hydrolysert protein, linfrø, betemasse, sikoripulver (1%), ølgjær (tørket, inkl. 0,05%
glukan), egg (dehydrert), kaliumklorid, natriumklorid.

Kjøttmel av fersk kylling (25,5%), mais, maismel, ris, kyllingfett, betemasse, hydrolysert protein, linfrø, gelatinhydrolysat (2%), sikoripulver (1%),
ølgjær (tørket inkl. 0,05% glukan), eggepulver, kaliumklorid, natriumklorid, muslingpulver (0,1%).

ANALYTISKE BESTANDDELER:

ANALYTISKE BESTANDDELER:

28% råfett 17%, råfiber 2,5%, råaske 6%, kalsium 1,05%, fosfor 0,85%, natrium 0,3%.

Råprotein 26%, råfett 15%, råfiber 2,5%, råaske 6%, kalsium 0,95%, fosfor 0,80%, natrium 0,30%.

TILSETNINGER/KG.

TILSETNINGER/KG.

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: vitamin A-15,000IU, D3-1,500IU, E-250mg, B1-3mg, B2-7mg, B6-2mg, B12-50mcg, C-100 mg, biotin
225mcg, folat 1mg, nikotinsyre 23 mg, pantotensyre 20mg, cholinklorid 1375mg, kobber (kobber-II-sulfat, pentahydrat) 12.5mg, sink (sinksulfat,
monohydrat).) 87.5mg, jod (kalsium jodid, vannfri) 3.3mg, selen (natriumselenitt) 0.23mg . Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter
(tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallat).

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: vitaminer: A-15,000IU, D3-1,500IU, E-250mg, B1-3mg, B2-7mg, B6-2mg, B12-50mcg, C-100mg, biotin
225mcg, folat 1mg, nikotinsyre 23 mg, pantotensyre 20mg, kolin klorid 1375mg, kobber (cupric sulfat, pentahydrate) 12.50mg, sink (sink sulfat,
monohydrat) 87.50mg, jod (kalsium jod, vannfri) 3.30mg, selen (natriumselenitt) 0.23mg . Teknologiske tilsetningsstoffer: Inneholder antioksidanter (tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallat).

FÒRINGSRÅD:

FÒRINGSRÅD:

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Daglig mengde i forhold til alder og vekt, gram pr. dag

Daglig mengde i forhold til alder og vekt, gram pr. dag

Kroppsvekt (Rasseendgewicht)/Bodyweight (grown-up stage)

Kroppsvekt (Rasseendgewicht)/Bodyweight (grown-up stage)

alder
mnd.

2,5kg

5kg

7,5kg

10kg

12,5kg

15kg

20kg

25kg

30kg

35kg

alder
mnd.

32,5kg

35kg

37,5kg

40kg

45kg

50kg

55kg

60kg

65kg

70kg

75kg

80kg

2. - 3.

50-60

80-95

100-130

120-155

140-180

155-205

190-250

215-295

245-335

270-375

2. - 3.

265-365

280-385

295-400

300-415

320-445

335-470

350-500

370-525

375-545

385-570

390-585

395-605

3. - 4.

60

95-100

130-135

155-170

180-195

205-225

250-280

295-330

335-375

375-415

3. - 4.

365-405

385-430

400-455

415-470

445-505

470-540

500-575

525-605

545-640

570-670

585-700

605-725

4. - 7.

60-55

100

135

170

195-200

225-230

280-285

330-340

375-390

415-440

4. - 7.

405-425

430-450

455-475

470-500

505-545

540-590

575-635

605-675

640-715

670-760

700-800

725-840

7. - 10.

55

100-95

135-130

170-165

200

230-225

285-280

340-330

390-385

440-430

7. - 10.

425-420

450-445

475-470

500-495

545

590

635

675

715

760

800

840-835

10. - 12.

55

95

130

165

195

225-220

280-275

330

385-380

430

10. - 12.

420-415

445-440

470

495-490

545-540

590-585

635-630

675-670

715

760-755

800-795

835-830

12
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Adult Små/Medium Raser

Adult Store/Meget Store Raser

1kg/4kg/12,5kg

4kg/12,5kg

Fullfór til voksne hunder.

Fullfór til voksne hunder.

Fullfór til voksne hunder, små og mellomstore raser
(5-25 kg. voksen vekt). Dekker alle behov og inneholder:
• høykvalitets protein fra kylling og omegafettsyrer for
skinnende pels
• tilsetning av vitaminer og sporelementer som dekker den
anbefalte daglige dose
• god smak på grunn av kun kvalitetsingredienser,
riktig størrelse og struktur på fòret
• optimale fordøyelig på grunn av bruk av fibre med
prebiotisk effekt (FOS)
• støtter immunsystemet ved bruk av naturlige
gjærbetaglukaner
• lettfordøyelig
• inneholder FOS
• helt uten hvete
• ikke tilsatt konserveringsmidler

10 - 12mm

Fullfór til voksne hunder, store og veldig store
raser (over 25 kg. voksen vekt). Dekker alle behov og inneholder:
• et høyt nivå av kalsium og fosfor for styrke i skjelett
• blåskjellkonsentrat og gelatin hydrolysat å gi støtte til
brusk og ledd
• unngår lukt med yucca-shidigera fibre
• støtter immunforsvaret ved bruk av gjærbetaglukaner
• lettfordøyelig
• inneholder FOS
• helt uten hvete
• ikke tilsatt konserveringsmidler
16 - 18mm

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Mel av ferskt kyllingkjøtt (26,5%), mais, maismel, ris, fett fra kylling, betemasse, hydrolysert protein, linfrø, fiskeolje (1%), sikoripulver (1%), ølgjær
(tørket, inkl. 0,05% glukan), eggepulver, kaliumklorid, natriumklorid.

Kjøttmel av fersk kylling (22,5%), mais, maismel, ris, kyllingfett, betemasse, hydrolysert protein, linfrø, gelatinhydrolysat (2%), sikoripulver (1%),
ølgjær (tørket inkl. 0,05% glukan), egg (dehydrert), kaliumklorid, natriumklorid, muslingpulver (0,1%), yuccaekstrakter (tørket 0,025%).

ANALYTISKE BESTANDDELER:

ANALYTISKE BESTANDDELER:

Råprotein 25%, råfett 15%, råfiber 3%, råaske 6%, kalsium 1,05%, fosfor 0,85%, natrium 0,3%.

Råprotein 24%, råfett 14%, råfiber 2,5%, råaske 5,5%, kalsium 0,95%, fosfor 0,8%, natrium 0,3%.

TILSETNINGER/KG.
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A-12,000IU, D3-1,200IU, E-250mg, B1-2mg, B2_ 6mg, B6-2mg, B12-40mcg, C-100mg, biotin
180mcg, folat 1 mg, nikotinsyre 18 mg, pantotensyre 16mg, kolinklorid 1100mg, kobber (cupric sulfat, pentahydrate) 10.00mg, sink (sinksulfat,
monohydrat) 70.00mg, jod (kalsium jod, vannfri) 2.70mg, selen (natriumselenitt) 0.18mg . Teknologiske tilsetningsstoffer: Inneholder antioksidanter (tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

FÒRINGSRÅD:

TILSETNINGER/KG.
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A-12,000IU, D3-1,200IU, E 250mg, B1-2mg, B2-6mg, B6-2mg, B12-40mcg, C 100mg, biotin
180mcg, folat 1 mg, nikotinsyre 18 mg, pantotensyre 16 mg , kolin klorid 1100mg, kobber (cupric sulfat, pentahydrate) 10.00mg, sink (sinksulfat,
monohydrat) 70.00mg, jod (kalsium jod, vannfri) 2.70mg, selen (natriumselenitt) 0.18mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Inneholder antioksidanter
(tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

FÒRINGSRÅD:

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Kroppsvekt

2,5kg-5kg

5kg-7,5kg

7,5kg-10kg

10kg-15kg

15kg-25kg

25kg-40kg

40kg-60kg

Kroppsvekt

20kg - 25kg

25kg - 30kg

30kg - 40kg

40kg - 50kg

50kg - 60kg

gram pr. dag

48-81

81-109

109-138

138-185

185-276

267-390

390-527

gram pr. dag

233-276

276-314

314-394

394-466

466-532

14

15

Senior Alle Raser

Light Alle Raser

1kg/4kg/12,5kg

1kg/4kg/12,5kg

Fullfór til eldre hunder.

Fullfór til overvektige hunder.

Fullfór til eldre hunder. Justert innhold for metabolismen til
eldre hunder. Spesiellt tilpasset skiftende metabolisme og
ernæringsmessige behov for hunder over 8 år.
• Dekker alle viktige krav også inkludert:
• beskytter kroppens celler fra den synkende metabolismen
• optimalt fordøyelig på grunn av prebiotiske fibre(FOS)
• har redusert energi som forhindrer at overflødig energi
blir omdannet til fett
• gjærbetaglukan støtter immunsystemet, spesielt viktig når
hunder går ned i vekt
• lettfordøyelig
• inneholder FOS
• helt uten hvete / gluten
• ikke tilsatt konserveringsmidler

9,5 - 11,5mm

Fullfór til voksne hunder med overvekt eller som
har redusert energibehov. Dekker alle viktige krav til slike
hunder inkludert:
• optimalt fordøyelig på grunn av prebiotiske fibre(FOS)
• redusert energi hindrer at overflødig energi blir til fett
• god smak gjør maten svært velsmakende
• gjærbetaglukan støtter immunsystemet, spesielt viktig
når hunder går ned i vekt
• lettfordøyelig
• inneholder FOS
• helt uten hvete / gluten
• ikke tilsatt konserveringsmidler
12 - 14mm

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Mel av fersk kalkun (20%), ris, mais, maismel, rismel, riskli, betemasse, hydrolysert protein, linfrø, cellulose pulver, kyllingfett, sikoripulver (1%),
gjær (tørket, inkl. 0,05% glukan), egg (dehydrert), kaliumklorid, natriumklorid, L-carnithin (0,01%).

Mel av fersk kylling (15%), ris, mais, maismel, riskli (10%), rismel, betemasse, hydrolysert protein, cellulosepulver, linfrø, sikoripulver (1%), ølgjær
(tørket, inkl . 0,05% glucane), egg (dehydrert), natriumklorid, kaliumklorid.

ANALYTISKE BESTANDDELER:

ANALYTISKE BESTANDDELER:

Råprotein 21%, råfett 10%, råfiber 5,50%, råaske 6,5%, kalsium 1,2%, fosfor 1%, natrium 0,25%.

Råprotein 17%, råfett 7%, råfiber 7%, råaske 5,5%, kalsium 0,8%, fosfor 0,65%, natrium 0,3%.

TILSETNINGER/KG.
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A 13,500IU, D3 1,350IU, E 400mg, B1 3 mg, B2 6mg, B6 2 mg, B12 45mcg, C 100mg, biotin
200mcg, folat 1 mg, nikotinsyre 20mg, pantotensyre 18 mg, kolinklorid 1200mg, kobber (kupri-sulfat, pentahydrate) 11.00mg, sink (sinksulfat,
monohydrat) 77.00mg, jod (kalsium- jodid, vannfri) 2.70mg, selen (natriumselenitt) 0.20mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter
(tocopherol ekstrakter av naturlig opprinnelse, propyl gallate).

FÒRINGSRÅD:

TILSETNINGER/KG.
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A-12,000IU, D3-1,200IU, E-250mg, B1-2mg, B2-6mg, B6-2mg, B12-40mcg, C-100mg, biotin
180mcg, folat 1 mg, nikotinsyre 18 mg, pantotensyre 16mg, kolin klorid 1100mg, kobber (cupric sulfat, pentahydrate) 10.00mg, sink (sinksulfat,
monohydrat) 70.00mg, jod (kalsium jod, vannfri) 2.70mg, selen (natriumselenitt) 0.18mg . Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter
(tocopherol ekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

FÒRINGSRÅD:

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Anbefalt mengde i gram pr. dag600 Anbefalt mengde i gram pr. dag

Kroppsvekt

2,5kg-5kg

5kg-7,5kg

7,5kg-10kg

10kg-15kg

15kg-25kg

25kg-40kg

40kg-60kg

Kroppsvekt

2,5kg-5kg

5kg-7,5kg

7,5kg-10kg

10kg-15kg

15kg-25kg

25kg-40kg

40kg-60kg

gram pr. dag

43-76

76-105

105-128

128-171

171-252

252-361

361-485

gram pr. dag

57-95

95-128

128-162

162-219

219-318

318-456

456-618

16
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Spesialprodukter

Lam & Ris Alle Raser
Fullfór til voksne hunder.

Hundene, i likhet med mennesker blir svært redusert potensiale for overfølsomutsatt for samme miljø og de samme het, og for å tilby hunder med allergier
miljømessige påvirkninger. De blir som et kvalitetsfór uten negative reaksjoner.
oss eldre og mer senResepten er kun èn kilDr. Clauder hjelper
sitiv i sine reaksjoner.
de for animalsk proteDe har også samme
in og et fór helt uten
hunder med allergier
mulighet for allergiskorn. Våre Sensitive
ke reaksjoner som øker med alderen. og Hyposensitive produkter er utviklet
Våre produkter er blitt utviklet med et spesielt for disse problemområdene.

1kg/4kg/12,5kg

Fullfór til voksne sensitive hunder og hunder med fórallergi.
Høy kjøttprosent gir god smak og høy appetitt. Dekker alle
viktige krav inkludert:
• optimalt fordøyelig på grunn av prebiotiske fibre (FOS)
• Monoproteinkilder (animalske og vegetabilske) gjør det
lett å fordøye og redusere risikoen for allergi
• balansert forhold mellom protein/energi
• høykvalitets proteinkilder, gjelder både lam og ris
• høy utnyttelsesgrad av fóret
• inneholder FOS
• helt uten hvete / gluten
• ikke tilsatt konserveringsmidler
12 - 14mm

SAMMENSETNING:
Mel av ferskt lam (24%), ris, rismel, risgluten (6,5%), betemasse, hydrolysert protein, kyllingfett, riskli, linfrø, sikoripulver (1%), ølgjær (tørket inkl.
0,05% glukan ), kaliumklorid, natriumklorid.

Se etter dette merke!

ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 23%, råfett 10%, råfiber 2,5%, råaske 8%, kalsium 1,70%, fosfor 1,2%, natrium 0,35%.
TILSETNINGER/KG.
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A-13,500IU, D3-1,350IU, E-250mg, B1-3mg, B2-6mg, B6-2mg, B12-45mcg, C-100mg, biotin
200mcg, folat 1 mg, nikotinsyre 20mg, pantothensyre 18 mg, 1200 mg cholinklorid, kobber (kobber-II-sulfat, pentahydrate) 11.00mg, sink
(sinksulfat, monohydrat) 77.00mg, jod (kalsium- jodid, vannfri) 2.70mg, selen (natriumselenitt) 0.20mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter (tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

FÒRINGSRÅD:
Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Anbefalt mengde i gram pr. dag
Kroppsvekt

2,5kg-5kg

5kg-7,5kg

7,5kg-10kg

10kg-15kg

15kg-25kg

25kg-40kg

40kg-60kg

gram pr. dag

52-90

90-119

119-147

147-200

200-295

295-418

418-565
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Fisk & Ris Alle Raser

Hjort & Potet Sensitiv Plus
Alle Raser Fullfór til voksne hunder.

Fullfór til voksne hunder.
1kg/4kg/12,5kg

1kg/4kg/12,5kg

Fullfór til voksne sensitive hunder og hunder med fórallergi.
For voksne hunder med sensitiv mage og redusert appetitt.
Dekker alle viktige krav inkludert:
• optimalt fordøyelig på grunn av prebiotiske fibre (FOS)
• monoproteinkilder (animalske og vegetabilske) gjør det
lett å fordøye og redusere risikoen for allergi
• balansert forhold mellom protein/energi
• omega-3 og omega-6 fettsyrer fra fisk og fiskeoljer
• høy utnyttelsesgrad av fóret
• inneholder FOS
• helt uten hvete / glutenfritt
• ikke tilsatt konserveringsmidler

Hyposensitivt fullfór, korn og hvetefritt. For voksne hunder
med fórfølsomhet og redusert appetitt. Dekker alle viktige
krav inkludert:
• monoproteinkilder (animalske og vegetabilske) gjør det
lett å fordøye og redusere risikoen for allergi
• optimalt fordøyelig på grunn av prebiotiske fibre (FOS)
• balansert forhold mellom protein/energi
• umettede fettsyrer (omega) fra tistelolje
• lettfordøyelig
• inneholder FOS
• helt uten hvete / glutenfritt
• ikke tilsatt konserveringsmidler
12 - 14mm

10 - 12mm

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Fiskemel (20%: 5% laks, 5% torsk, 5% sardin, 5% ørret), ris, rismel, riskli (6,5%), kyllingfett, risgluten, hydrolysert protein, linfrø, sukkerbete (sukkerfri), fiskeolje (1%), sikoripulver (1%), monokalsiumfosfat, ølgjær (tørket, inkl. 0,05% glukan).

Potetmel (57,5%), mel av ferskt hjortekjøtt (21,5%), betemasse, hydrolysert protein, kyllingfett, linfrø, fiskeolje (1%), sikoripulver (1%), ølgjær (tørket,
inkl. 0,05% glukan) , natriumklorid, tistelolje (0,1%).

ANALYTISKE BESTANDDELER:

ANALYTISKE BESTANDDELER:

Råprotein 24%, råfett 13%, råfiber 3%, råaske 6%, kalsium 1,35%, fosfor 1,05%, natrium 0,4%.

Råprotein 20%, råfett 10%, råfiber 3%, råaske 8,5%, kalsium 1,5%, fosfor 1%, natrium 0,3%.

TILSETNINGER/KG.

TILSETNINGER/KG.

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: vitaminer: A-13,500IU, D3-1,350IU, E-250mg, B1 3 mg, B2 6mg, B6 2 mg, B12 45mcg, C 100mg, biotin
200mcg, folat 1 mg, nikotinsyre 20mg, pantotensyre 18 mg, kolinklorid 1200 mg, kobber (kobber-II-sulfat, pentahydrate) 11,00 mg sink (sinksulfat, monohydrat) 77.00mg, jod (kalsiumjodid, vannfri) 2.70mg, selen (natriumselenitt) 0.20mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter
(tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse, propyl gallate).

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A-13,500IU, D3-1,350IU, E-400mg, B1-3mg, B2-6mg, B6-2mg, B12-45mcg, C-100mg, biotin
200mcg, folat 1 mg, nikotinsyre 20mg, pantothensyre 18 mg, 1200 mg cholinklorid, kobber (kobber-II-sulfat, pentahydrate) 11.00mg, sink
(sinksulfat, monohydrat) 77.00mg, jod (kalsiumjodin, vannfri) 2.70mg, selen (natriumselenitt) 0.20mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Inneholder
antioksidanter (tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

FÒRINGSRÅD:

FÒRINGSRÅD:

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Kroppsvekt

2,5kg-5kg

5kg-7,5kg

7,5kg-10kg

10kg-15kg

15kg-25kg

25kg-40kg

40kg-60kg

Kroppsvekt

2,5kg-5kg

5kg-7,5kg

7,5kg-10kg

10kg-15kg

15kg-25kg

25kg-40kg

40kg-60kg

gram pr. dag

52-86

86-114

114-143

143-195

195-285

285-404

404-546

gram pr. dag

57-95

95-124

124-157

157-214

214-309

309-442

442-599

20
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Laks & Potet Sensitiv Plus
Alle Raser Fullfór til voksne hunder.

And & Potet Sensitiv Plus
Alle Raser Fullfór til voksne hunder

Hyposensitivt fullfór, korn og hvetefritt.
For voksne hunder med fórfølsomhet og redusert appetitt.
Dekker alle viktige krav inkludert:
• monoproteinkilder (animalske og vegetabilske) gjør det
lett å fordøye og redusere risikoen for allergi
• optimalt fordøyelig på grunn av prebiotiske fibre (FOS)
• balansert forhold mellom protein/energi
• umettede fettsyrer (omega) fra fisk og valnøtter
• lettfordøyelig
• inneholder FOS
• helt uten hvete / glutenfritt
• ikke tilsatt konserveringsmidler

Sensitive Plus And & Potet er utviklet spesielt for hunder
med matsensitivitet og mangel på matlyst. Lettfordøyelig og
reduserer allergier på grunn av bruk av bare én kilde til
kjøtt og vegetabilsk protein.
• kornfri
• balansert forhold mellom protein og energi
• optimalt fordøyelig på grunn av prebiotiske fibre (FOS)
• umettede fettsyrer fra fiskeolje
• inneholder FOS.

1kg/4kg/12,5kg

12 - 14mm

1kg/4kg/12,5kg

12 - 14mm

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Potetmel (58%), mel av fersk laks (20%), betemasse, hydrolysert protein, kyllingfett, linfrø, fiskeolje (1%), sikori (1%), kalsiumkarbonat,

Potetmel (50,0%), Kjøttmel av fersk And (20%), spon av tørket nepe, potetprotein, kyllingfett, linfrø, proteinhydrolysat, monokalsiumfosfat, fiskeolje,
eple (tørket, 1%), sikori (1%), gjær (tørket, inklusive 0,05% glukan), natriumklorid.

ANALYTISKE BESTANDDELER:

ANALYTISKE BESTANDDELER:

Råprotein 20%, råfett 10%, råfiber 3%, råaske 7,5%, kalsium 1%, fosfor 0,9%, natrium 0,35%.

Råprotein 20,00%, råfett 10,00%, råfiber 3,00%, råaske 6,25%, kalsium 1,20%, fosfor 0,90%, natrium 0,25%.

TILSETNINGER/KG.

TILSETNINGER/KG.

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A-13,500IU, D3-1,350IU, E-400mg, B1-3mg, B2-6mg, B6-2mg, B12-45 mcg, C-100 mg, biotin
200 mcg, folat 1 mg, nikotinsyre 20mg, pantotensyre 18mg, kolinklorid 1200mg, kobber (cupric sulfat, pentahydrate) 11.00mg, sink (sinksulfat,
monohydrat) 77.00mg, jod (kalsium jod, vannfri) 2.70mg, selen (natriumselenitt) 0.20mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter
(tocopherolekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 13,500IU vitamin, D3 1350 IE, vitamin E 400mg, vitamin B1 3mg, 6mg vitamin B2, vitamin B6 2
mg, vitamin B12 45 mcg, Vitamin C 100mg, biotin 200mcg, folsyre 1mg, Nikotinsyre 20mg, pantotensyre 18mg, kolinklorid 1200mg, kobber
(kobbersulfat) 11 mg, sink (sinksulfat monohydrat) 77 mg, jod (kalsiumiodat vannfri), 2.7mg, selen (natriumselenitt) 0,2 mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: antioksidanter (tocopherolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

FÒRINGSRÅD:

FÒRINGSRÅD:

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Kroppsvekt

2,5kg-5kg

5kg-7,5kg

7,5kg-10kg

10kg-15kg

15kg-25kg

25kg-40kg

40kg-60kg

Kroppsvekt

2,5kg-5kg

5kg-7,5kg

7,5kg-10kg

10kg-15kg

15kg-25kg

25kg-40kg

40kg-60kg

gram pr. dag

52-90

90-119

119-147

147-200

200-295

295-418

418-565

gram pr. dag

55-95

95-125

125-160

160-215

215-315

315-445

445-605
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Hyposensitiv kornfri sild
Fullfór til unghunder.
350g/3,5kg/11,5kg

Tranebær
Har en positiv effekt
på hele kroppen

Ananas
Enzymene i ananas virker
avslappende på muskler
og hjelper fordøyelsen

Dr.Clauder´s Hyposensitive Sild og Potet er det ideelle
valget for hunder med matintoleranse eller allergi.
Sild og Potet er et singelprotein fór, det vil si at proteinkilden er ferskfrosset sild sammen med høykvalitets tørket sild.
Dette gjør at Sild og Potet trygt kan brukes for å utelukke
allergier fra andre proteinkilder.
Dr.Clauder´s Hyposensitive Sild og Potet er selvfølgelig helt
uten korn og er glutenfritt. Fóret er også tilsatt Dr. Clauder‘s
PRO-DIGEST-COMPLEX som hjelper fordøyelsen for best
mulig opptak.
12 - 14mm

SAMMENSETNING: Nordsjøsild (20% fersk, frossen sild, 15% tørket sild), poteter og erter 9,5%, sukkerfri betemasse, mel av
behandlet potet, vegetarisk proteinhydrolysat, laksolje 2%, linfrø, ølgjær 1%, Dr.Clauder´s Pro-Fordøyelseskomplex (papayapulver,
fruktooligosakkarider, tranebærsaft, ananaspulver, gjærbetaglukan, hampmel, spirulina pulver) 0,75%, sikoripulver (kilde for inulin, FOS) 0,4%.

Spirulina
Er naturlig rik på vegetabilsk jern, kalsium,
vitamin A og vitamin C

Papaya
Reduserer surhet i
kroppen og styrker
immunsystemet

ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 21%, Råfett 10%, Råfiber 2,5%, Råaske 5,6%, Kalsium 1,2%, Fosfor 0,85%, 0,55% kalium, 0,1% magnesium.
TILSETNINGSSTOFFER/KG:ERNÆRINGSMESSIGE TILSETNINGSSTOFFER: Vitaminer: A: 15.000IU, D3: 1.200IU, E: 150 mg, B1: 13mg, B2: 13mg, B6: 8mg,
B12: 160mcg, C: 100mg, Biotin 700mcg, folsyre 4mg, nikotinsyre 50mg, pantotensyre 30mg, cholinklorid 1.800mg, kobber (kobber-II-sulfat-pentahydrat)
10mg, sink (sinkoksid) 90mg, sink (aminosyre sinkchelat, hydrat) 45mg, jod (kalsium jodat, vannfri) 2mg, selen (natriumselenitt) 0,2mg, taurin 300mg.
TEKNOLOGISKE TILSETNINGSSTOFFER: Inneholder Antioksidanter. EC tilsetningsstoffer (tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse,
propylgallat).

Hampmel
Har et meget høyt innhold av
vegetabilsk protein og er rik på
livsviktige aminosyrer

FÒRINGSRÅD:
Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Anbefalt mengde i gram pr. dag
Kroppsvekt

2,5kg-5kg

7,5kg-10kg

12,5kg-15kg

17,5kg-20kg

22,5kg-25kg

30kg-35kg

40kg-45kg

50kg-60kg

gram pr. dag

55-90

125-155

180-210

235-260

280-305

350-390

435-475

515-590

PRO-DIGEST
COMPLEX
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Dr.Clauder’s
Terapeutiske dietter
for hund

Terapeutisk fullfór diett

Når hunden din er syk og trenger en terapeutisk diett trenger dette ikke gå utover
livskvalitet og matlyst. Dr. Clauder´s diettfór er for de fleste sykdommer, har høy smaklighet, lett fordøyelighet og er et fullfór. Alle våre terapeutiske dietter finnes både i tørrfór
og våtfór, akkurat hva din «pasient» trenger.
Vær oppmerksom på at en terapeutisk diett skal kun brukes etter en diagnose av
veterinær, det samme gjelder varighet av bruk.
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Dr.Clauder´s terapeutiske dietter for hunder er tilgjengelig for:
• Hud & Pels
• Lever
• Tarm & Fordøyelse (Intestinal)
• Nyrer

Leverdiett

Hud og Pelsdiett

Dr. Clauder‘s LPD (leverdiett) er en fullfór diett egnet for
hunder med leversykdom og en tilhørende redusert effektivitet av leveren. En sunn leveren er viktig for avgiftning
av kroppen. Med en nøye sammensatt oppskrift kan Dr.
Clauder´s LPD lindre symptomene.

Dr. Clauder‘s FSD (Hud og Pelsdiett) er en fullfór diett
spesiellt laget for hunder som har allergiske reaksjoner som gjenspeiles på hud eller i pelsvekst. Med utvalgte
proteinkilder og et høyt innhold av essensielle fettsyrer
er dietten med på å gi sunn pels og hud.

Terapeutiske dietter for hund.
1kg/4kg

Terapeutiske dietter for hund
1kg/4kg

7 - 11mm

10 - 12mm

VESENTLIGE ERNÆRINGSMESSIGE EGENSKAPER:

VESENTLIGE ERNÆRINGSMESSIGE EGENSKAPER:

Høykvalitets protein, moderat protein og fettinnhold, høyt innhold av essensielle fettsyrer, høyt innhold av lettfordøyelige karbohydrater.

Høyt innhold av essensielle fettsyrer.

SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE FORMÅL:
Dr.Clauder er LPD er utviklet spesiellt for å støtte leverfunksjonen ved kronisk leversvikt.

SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE FORMÅL:
Dr.Clauder´s FSD er spesielt utviklet for å støtte huden funksjoner ved eksem og overdreven tap av pels (røyting).

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Rismel, kyllingkjøttmel, kyllingfett, linfrø, riskli, proteinhydrolysat, persille, ammoniumklorid, sikoripulver, mannanoligosaccharider, cellulose, monokalsiumfosfat, fiskeolje, tørkede tyttebær, psyllium, kaliumklorid.

Mais, mel av fersk kylling, ris, hirse, linfrø, kyllingfett, protein hydrolysat, eggepulver, fiskeolje, sikori, monokalsiumfosfat , tistelolje, natriumklorid (havsalt), silika, kaliumklorid, Yucca shidigera.

ANALYTISKE BESTANDDELER:

ANALYTISKE BESTANDDELER:

Råprotein 17,00%, råfett 16,00%, råfiber 3,20%, råaske 5,30%, fuktighet 9,50%, kalsium 0,90%, fosfor 0,80%, kalium 0,62%, natrium 0,12%,
magnesium 0,09%. Essensielle fettsyrer: linolsyre 2,50%, linolensyre 1,00%, arakidonsyre 0,02%, omega3 1,00%, omega6 2,40%.

Råprotein 22,00%, råfett 14,00%, råfiber 2,00%, råaske 5,60%, fuktighet 9,50%, kalsium 1,10%, fosfor 0,90%, natrium 0,30%. Essensielle fettsyrer: linolsyre 2,70%, linolensyre 1,00%, arakidonsyre 0,016%, omega3-1,20%, omega6-2,80%.

TILSETNINGER/KG.

TILSETNINGER/KG.

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 15000IU, vitamin D3 600IU, vitamin E 500mg, vitamin C 550mg, kolin 1,500mg, kobber (kobber (II) sulfatpentahydrat) 5.0mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Antioksidanter (tocopherolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: vitamin A 15,000IU, vitamin D3 1,200IU, vitamin E 350 mg, vitamin C 70mg, vitamin B1 10mg, vitamin
B2 11mg, vitamin B6 8 mg, vitamin B12 130mcg, biotin 650mcg, nikotinsyre 45mg, pantotensyre 25mg, kolin - 1.450mg, kobber (kobber (II)
sulfat-pentahydrat) 10mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter (tocopherolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

FÒRINGSRÅD:

FÒRINGSRÅD:

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Anbefalt mengde i gram pr. dag
Kroppsvekt i kg
gram pr. dag

Anbefalt mengde i gram pr. dag

2,5 - 5

7,5 - 10

12,5 - 15

17,5 - 20

22,5 - 25

30 - 35

40 - 45

50 - 60

70 - 80

90 - 100

50 - 85

120 - 145

175 - 200

220 - 245

270 - 290

335 - 375

415 - 450

490 - 560

630 - 695

760 - 820

Den anbefalte bruken av Dr.Clauder er LPD er opp til 6 måneder. Dr.Clauder´s LPD er en terapeutisk diett for hunder som smaker godt og inneholder all næring hunden trenger i det daglige. Det oppfordres å søke råd hos veterinær før bruk av fóret eller utvide den anbefalte bruken på 6 mnd.
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Kroppsvekt i kg
gram pr. dag

2,5 - 5

7,5 - 10

12,5 - 15

17,5 - 20

22,5 - 25

30 - 35

40 - 45

50 - 60

70 - 80

90 - 100

55 - 90

120 - 150

180 - 205

230 - 255

280 - 300

345 - 390

430 - 470

520 - 580

655 - 720

790 - 855

Den anbefalte bruken av Dr.Clauder´s FSD er opp til 2 måneder. Dr.Clauder´s LPD er en terapeutisk diett for hunder som smaker godt og inneholder all næring hunden trenger i det daglige. Det oppfordres å søke råd hos veterinær før bruk av fóret eller utvide den anbefalte bruken på 2 mnd.
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Intestinaldiett

Nyrediett

Hunder med fordøyelsesproblemer lider ofte av dårlig appetitt som resulterer i vekttap. Dr.Clauder´s Intestinal for mage
og tarm (Intestinal) har et svært lavt fettinnhold og er spesielt
utviklet for å hjelpe den utilstrekkelige fordøyelsen. Fordøyelsesproblemer blir håndtert effektivt gjennom en lettfordøyelig
formel. Inneholder alt hva hunden trenger av næringsstoffer.

Dr.Clauder´s RSD (nyrediett) er en terapeutisk fullfórdiett
laget for hunder med nyresykdom. Årsakene til nyresykdom
er mangfoldige og kan være livstruende. Dr. Clauder´s RSD
er satt sammen spesiellt for å støtte nyrene ved å ikke belaster dem unødvendig.

Terapeutisk diett for hunder.
1kg/4kg

Terapeutisk diett for hunder.
1kg/4kg

11 - 15mm

8 - 12mm

VESENTLIGE ERNÆRINGSMESSIGE EGENSKAPER:
Lettfordøyelige ingredienser, lavt fettinnhold.

VESENTLIGE ERNÆRINGSMESSIGE EGENSKAPER:
Lavt fosforinnhold, lavere proteininnhold med høykvalitetsprotein.

SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE FORMÅL:
For å kompensere for manglende fordøyelsen.

SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE FORMÅL:
Dr.Clauder´s RSD (nyrediett) er utviklet spesiellt for å støtte nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt.

SAMMENSETNING:

SAMMENSETNING:

Mais, ris, mel av fersk kylling, betemasse, hydrolysert protein, eggepulver, linfrø, fiskeolje, natriumklorid, gjær, sikoripulver, kaliumklorid, kjøtt av
grønnleppede muslinger, gjærbetaglukaner.

Ris, bygg, kyllingmel,
muslingkjøttpulver.

ANALYTISKE BESTANDDELER:

ANALYTISKE BESTANDDELER:

Råprotein 21%, råfett 7%, råfiber 2,2%, råaske 5,8%, fuktighet 9,5%, kalsium 1,15%, fosfor 0,85%, Kalium 0,5%, natrium 0,32%, Magnesium
0,09%. Essensielle fettsyrer: linolsyre 1,6% – linolensyre 0,35% – arakidonsyre 0,012% – Omega3 0,45% – Omega6 1,65%.

Råprotein 14%, råfett 10,5%, råfiber 2%, råaske 4%, fuktighet 9,5%, kalsium 0,6%, fosfor 0,45%, kalium 0,5%, natrium 0,2%, Essensielle
fettsyrer: linolsyre 1,3%, linolensyre 0,12%, arakidonsyre 0,01%, Omega3 0,1%, Omega6 1,3%.

TILSETNINGER/KG.

TILSETNINGER/KG.

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A 12,000IU, D3 1,200IU, E 200mg C 20mg, kolin 1,500mg, kobber (kobber (II) sulfat pentahydrat) 10mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter (tocopherolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 11,750IU, vitamin D3 1,200IU, vitamin E 70mg, kolin 1,600mg, kobber (kobber (II) sulfat
pentahydrat) 10mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Med antioksidanter (tocopherolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallate).

FÒRINGSRÅD:

FÒRINGSRÅD:

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

Gi alltid friskt vann sammen med maten!

animalsk

fett,

proteinhydrolysat,

Anbefalt mengde i gram pr. dag

cellulose,

kalsiumkarbonat,

natriumklorid,

sikoripulver,

Anbefalt mengde i gram pr. dag

Kroppsvekt i kg

2,5 - 5

7,5 - 10

12,5 - 15

17,5 - 20

22,5 - 25

30 - 35

40 - 45

50 - 60

70 - 80

90 - 100

gram pr. dag

55 - 90

125 - 160

185 - 245

240 - 265

290 - 315

360 - 405

445 - 485

525 - 605

680 - 750

820 - 885

Den anbefalte bruken av Dr.Clauder´s Intestinal Diett er opp til 6 måneder. Dr.Clauder´s Intestinal Diett er en terapeutisk diett for hunder som
smaker godt og inneholder all næring hunden trenger i det daglige. Det oppfordres å søke råd hos veterinær før bruk av fóret eller utvide den
anbefalte bruken på 6 mnd.
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kaliumklorid,

Kroppsvekt i kg
gram pr. dag

2,5 - 5

7,5 - 10

12,5 - 15

17,5 - 20

22,5 - 25

30 - 35

40 - 45

50 - 60

70 - 80

90 - 100

50 - 95

125 - 155

185 - 210

240 - 265

290 - 310

355 - 400

445 - 485

525 - 600

675 - 745

815 - 880

Den anbefalte bruken av Dr.Clauder´s RSD er opp til 6 måneder. Dr.Clauder´s RSD er en terapeutisk diett for hunder som smaker godt og inneholder all næring hunden trenger i det daglige. Det oppfordres å søke råd hos veterinær før bruk av fóret eller utvide den anbefalte bruken på 6 mnd.
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Selected Meat (Utvalgt Kjøtt)
Kvalitetskjøttfór „Made in Germany“

Gourmetkjøtt for
den kresne

2
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Terapeutisk diett for hunder.

Smakfulle fullfórdietter

Dr.Clauder´s LPD (lever diett) er en terapeutisk diett som er spesiellt laget for
hunder med leversykdom og tilhørende
redusert effektivitet av leveren. En sunn
leveren er viktig for avgiftning av kroppen. Dr.Clauder´s LPD´s perfekte sammensetningen kan lindre symptomene.
SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE
FORMÅL: Dr.Clauder er LPD er utviklet
spesiellt for å støtte leverfunksjonen ved
kronisk leversvikt
VESENTLIGE ERNÆRINGSMESSIGE
EGENSKAPER: Høykvalitets protein,
moderat protein og fettinnhold, høyt
innholdet av essensielle fettsyrer, høyt
innhold av lettfordøyelige karbohydrater.

Dr.Clauder´s FSD (Hud og Pels Diett) er
en terapeutisk diett som passer for hunder som har allergiske reaksjoner som
gjenspeiles på hud eller pelsvekst. Med
utvalgte proteinkilder og et høyt innhold
av essensielle fettsyrer hjelper denne dietten til å gi en sunn pels og sunn hud.
SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE
FORMÅL: Dr. Clauder`s FSD er spesielt
utviklet for å støtte hudens funksjoner i
tilfeller av eksem og overdreven røyting.
VESENTLIGE ERNÆRINGSMESSIGE
EGENSKAPER: Høyt innhold av essensielle fettsyrer
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Dr. Clauder´s Intestinal Diett er en
terapeutisk diett som er laget for hunder
med fordøyelsesproblemer. Hunder med
problemer med fordøyelsen lider ofte av
dårlig appetitt som resulterer i vekttap.
Dr. Clauder´s Intestinal Diett har et svært
lavt fettinnhold og er spesielt utviklet
for å hjelpe med utilstrekkelig fordøyelse. Fordøyelsesproblemer blir håndtert
effektivt gjennom lettførdøyelig formel.
Inneholder alle næringsstoffer hunden
trenger.
SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE
FORMÅL: For å kompensere for manglende fordøyelse.
VESENTLIGE ERNÆRINGSMESSIGE
EGENSKAPER: Lettfordøyelige ingredienser, lavt fettinnhold.

Dr.Clauder´s RSD (Nyrediett) er en
terapeutisk diett som er tilpasset til hunder
med nyresykdom. Årsakene til nyresykdom er
mangfoldige og kan på sikt være livstruende. Den perfekte oppskriften i Dr.Clauder´s
RSD gjør hverdagen bedre for en hund med
nyresykdom.
SPESIELLE ERNÆRINGSMESSIGE
FORMÅL: Dr.Clauder´s RSD (Nyrediett) er
utviklet spesielt for å støtte nyrefunksjonen
ved kronisk nyresvikt.
VESENTLIGE ERNÆRINGSMESSIGE EGENSKAPER: avt fosforinnhold, lavere proteininnhold og bruk av høykvalitetsprotein.
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SELECTED MEAT - UTVALGT KJØTT

Rent, ferskt kjøtt, delikatesse for din
hund. Ferskt kjøtt gir opp til 50% mer
ernæringsmessig verdi i forhold til
konvensjonell
hermetisk
hundemat.

Tilsatte ingredienser gir et optimalt
kosthold og er med på å forebygge
infeksjoner og sykdommer.

„KNOW WHAT‘S
		IN IT“
100% rent kjøtt

PRE
BIOTIC

Pre Biotics
Påvirker til en optimal
tarmflora. Tilsatt inulin
(fra artisjokker) gir en
prebiotisk effekt, som øker
produksjonen av nyttige
tarmbakterier på en naturlig måte.

36

37

HAIR

& SKIN

Hair & Skin
Ivaretar en skinnende
og sunn pels. Inneholder 2,460 mg. omega3
fettsyrer (18% EPH og
12% DHA) fra fersk laks.
Omega3 fettsyrene har
en positiv effekt på hud,
pels og generell vitalitet.

Selected Meat Sensitiv

REN OKSE
Sammensetning: kjøtt
(100% ferskt
oksekjøtt),
mineraler.
& FIT
MOBIL

Mobil & Fit
Støtter ledd og benbygning. De utvalgte
tilsetningsstoffene (fra
skalldyr) fremmer vekst
av bruskvev og påvirker
bevegelighet.

N
IMMU
PLUS
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REN
KENGURU
Sammen- setning: 100%
Kengurukjøtt
og mineraler.

Immun Plus
Aktiverer immunforsvaret. Tilsatte gjærbetaglukaner har en
stimulerende effekt
på immunsystemet og
understøtter stabiliteten
til unge og aldrende hunders immunforsvar.

REN HEST
Sammensetning:
100%
Hestekjøtt og
mineraler.

REN
KYLLING
Sammensetning: kjøtt
(100% ferskt
kyllingkjøtt),
mineraler.

RENT
SVINEKJØTT
Sammensetning:
100%
Svinekjøtt og
mineraler.

RENT LAM
Sammensetning: kjøtt
(100% ferskt
lam ekjøtt),
mineraler.

REN LAKS &
POTET
Sammensetning: fisk
(100% fersk
laks), poteter (10%),
mineraler.

Dr. Clauder Sensitiv er perfekt for sensitive hunder og hunder med økt allergirisiko .
De hypoallergeniske sammensetningene gjøres med kun én proteinkilde . Det vil si at
f. eks. Ren Okse bare inneholder storfekjøtt og ingen andre typer kjøtt. På grunn av
denne monoproteinoppskriften er Dr.Clauder´s Sensitive det ideelle utgangspunkt for
målrettet fôring til sensitive hunder.
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Selected Meat -

Spesialdietter for hund

Overfølsomhet for tilsetningsstoffer øker fra år til år
både hos mennesker og dyr.
Ofte er det vanskelig å finne årsaken og derfor er det
nødvendig å eliminere så
mange mulige årsaker som
mulig i en diett for matsensitive hunder. Derfor er det
viktig å ta bort potensielle
allergikomponenter i maten.
Dr.Clauder´s Selected Meat
Special Diet „Sensitive“ for
hunder med matsensitivitet
inneholder derfor ikke potensielle allergikomponenter.

Vitenskapelige undersøkelser
viser at et kosthold basert på
redusert karbohydratinnhold
og mer kostfiber kan bidra til å fremme kontinuiteten i blodsukkernivået. Med
Dr.Clauder´s Utvalgt Kjøttdiett „Høyfiber“ tilbyr du din
hund et lettfordøyelig måltid
som inneholder alt hva den
trenger med nok karbohydrat
og kostfiber.

Hunder som er svekket av
sykdom eller etter kirurgiske
inngrep krever en spesiell
diett som er godt tolerert og
som ikke er en belastning på
mage og tarm. Kylling og ris
er godt kjent for å være en
mild diett for slike situasjoner. Hunden får et godt og
komplett måltid laget av lettfordøyelige råvarer og redusert fettinnhold. Dr.Clauder´s
Selected Meat Special Diet
„Intestinal“ gir hunden det
den trenger for best mulig
restitusjon.

Når vi gir mat til våre kjæledyr er det viktig at de får alle næringsstoffer og aktive ingredienser de trenger hver dag for å fungere optimalt. Enkelte kjæledyr har helsemessige
problemer som gjør at de trenger spesielle dietter på grunn av sykdom eller intoleranse.
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Overvekt er en byrde for
hele kroppen. Hjerte og
blodsirkulasjonen må levere
mer enn nødvendig og kan
lett bli overarbeidet samt at
sener, ledd og bein sliter
med å bære for mye vekt.
På lang sikt gir overvekt permanent skade på kroppen.
Dr.Clauder´s Utvalgte Kjøtt
Spesialdiett „Lavkalori» er et
fullfór med betydelig redusert energiinnhold for overvektige hunder.

Hunder bør ikke ha noen
ekstra belastning på hjertet og leveren på grunn av
kostholdet. Hvis hunden allerede opplever dette så vil
et lettfordøyelig fullfór med
redusert natrium og fosfor være løsningen. Med
Dr.Clauder´s Utvalgte Kjøtt
Spesialdiett „Lav Natrium“
med lavt proteininnhold bidrar da til å redusere denne
belastningen.

Hunder med nyreproblemer
må ha et fór som har et betydelig reduser proteininnhold slik som Dr.Clauder´s
Utvalgte Kjøtt Spesialdiett
«Lavprotein. For å holde
protein / energi i balanse er
fettinnholdet økt. I tillegg til å
være et fullfór så er det også
lagt vekt på at det skal være
lettfordøyelig. På grunn av at
fóret har lavt proteininnhold
så reduserer det belastningen på nyrene.

Da er det viktig med et fór som tar hensyn til dette og har en spesiell sammensetning
som avlaster kroppens funksjoner samtidig som det inneholder alt som trengs. Som f. eks.
ved nyreproblemer så er det viktig at fóret har mindre protein, natrium og salter.
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Som sine forfedre er den viktigste ingrediensen i maten til hunder og katter kjøtt.
Hunder er fortsatt under kategorien rovdyr slik som ulven, men det er få hundeeiere i dag som tenker over det. For å få til den egentlige riktige fòringen så må man
tenke på hva de opprinnelig spiste. Det er der barfing (B.A.R.F) eller råfóring kommer inn i bildet. Flere og flere hundeeiere snakker nå om B.A.R.F men mange tror
det er for tidkrevende og komplisert. Det dukker også opp mange spørsmål rundt
råfóring, hvordan sette sammen balanserte måltider, blir det nok vitaminer etc.
Dr. Clauder´s har over lengre tid jobbet med å forenkle prosessen med råfóring
og tilbyr komplette løsninger for hunder og katter. Vi er den første leverandør
som tilbyr et «Komplett BARF Sett» som består av hermetisert kjøtt, (100% kjøtt
av flere typer) vegetabilske tilskudd i form av smoothies eller som malte ingredienser, høykvalitetsoljer og mineraler og for å fullføre det hele, pluss tilskudd
for tannpleie.
Med Dr. Clauder´s B.A.R.F spesialiteter kan du raskt og enkelt lage balansert og
naturlig mat til din firbeinte venn, ganske ukomplisert og hurtig.
Lurer du på noe så er det bare å ta kontakt med oss, vi er der for å hjelpe. Kontakt oss på barf@dr-clauder.com.

Biologisk
Anpasset
Rå
Fôring

Dr.Clauder´s B.A.R.F.
spesialiteter gjør
råfóring så enkelt
som mulig

Jagdglück 1

Olje av laks

Hühnerdieb 1

Ren olje av torskelever

Das große Halali 2

Hampolje

Bester Fang 2

Multiolje

Dr.Clauder´s „Lucky Hunting“ med hjort, lam og oksekjøtt er det ideelle utgangspunktet for et velsmakende B.A.R.F. måltid for din hund.
100% kjøtt, ingen ytterligere vitamin og mineraltilsetninger.
100% kvalitet fra Tyskland.

Dr.Clauder´s „Chicken Thief“ er det ideelle utgangspunktet for et velsmakende B.A.R.F. måltid for din hund. 100% kylling, ingen ytterligere
vitamin og mineraltilsetninger. 100% kvalitet fra Tyskland.

Dr.Clauder´s „The Great Tally-ho“ med kanin og oksekjøtt er det ideelle
utgangspunktet for et velsmakende B.A.R.F. måltid for din hund. 100%
kjøtt, ingen ytterligere vitamin og mineraltilsetninger. 100% kvalitet fra
Tyskland.

Dr.Clauder´s „Surf‘n‘Turf“ med laks, sild og oksekjøtt er det ideelle utgangspunktet for et velsmakende B.A.R.F. måltid for din hund. 100%
kjøtt og fisk, ingen ytterligere vitamin og mineraltilsetninger. 100% kvalitet fra Tyskland.

Dr.Clauder tradisjonelle lakseolje for hunder gir styrke fra ren lakseolje.
De naturlige umettede og flerumettede fettsyrene (omega 3 ca. 20% Omega 6 ca. 12%) påvirker huden og pelsen samt at den styrker de
vitale kroppsfunksjonene.
I tillegg har oljen svært lavt innhold av frie fettsyrer (<1%) som bekrefter
den gode kvaliteten på denne naturlige oljen.“

Dr.Clauder‘s tran gir energi og høyte mengder av naturlig vitamin
A og D3. Perfekt for hud/skjelett og danner et ideelt supplement til
B.A.R.F. ernæring. Kan med enkelhet helles over maten.“

Flere og flere kjæledyr plages av hudproblemer, betennelser av alle slag,
kroniske sykdommer og et svekket immunsystem. Dr.Clauder‘s kaldpresset
B.A.R.F. Hampolje er rik på de essensielle fettsyrene omega 3 og omega
6. som kan bidra til en positiv innflytelse på slike problemer helt naturlig.“

Dr.Clauder‘s B.A.R.F. Multiolje er en viktig B.A.R.F. tilsetning og kan ha
en ideell virkning på immunsystemet. Blandingen av fem høykvalitets
vegetabilske oljer er ren energi for kroppen.
Det høye innholdet av flerumettede fettsyrer og naturlig innhold av
vitaminer i oljene gir styrke til hele kroppen.“

1 kommer i 400g. og 800g.
2 kommer i 200g. og 400g.
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Metabolism PLUS Enzyme Pasta

Dr.Clauder‘s Metabolism Plus Enzyme Pasta støtter konverteringsfasen
av industrielt produsert mat til B.A.R.F. ernæring. Enzymet bromelain,
som kommer fra ananas og papaya, fremmer stoffskifteprosessen og
hjelper derfor kroppen i en tilvenningsfase.
I tillegg inneholder pastaen frukto-oligosakkarider (FOS) som skaper
positive tarmbakterier som gir en sunn fordøyelse. Også tilsatt L-Carnithine og høykvalitets gjær som optimaliserer utnyttelsen av mat.

Intestine Fine with Yucca

Dr.Clauder‘s Intestine Fine with Yucca er ideel i B.A.R.F. ernæring for en
sunn og aktiv tarm. Frukto-oligosakkarider (FOS) som finnes i Intestine
Fine with Yucca produserer positive tarmbakterier som hjelper fordøyelseskanalen. Tilsatt L-Carnithine og høykvalitets gjær som optimaliserer
utnyttelsen av maten. Yucca Schidigera (fra tørket agave) renser kroppen
og bidrar til å redusere avføringslukt.

Vegetabilske Smoothie Ligaments
and Joints, Brokkoli og Fennikel

Det ideelle supplement til kjøtt: Lettkokte grønnsaker basert på brokkoli
og fennikel gjør fôring av planteproteiner og vitaminer som en lek. Beriket med konsentrat av grønnleppet musling for sterke leddbånd og ledd.

Vegetabilsk Smoothie Skin and Hair,
Gulrot og Brokkoli

Det ideelle supplement til kjøtt: Lettkokte grønnsaker basert på gulrot og
brokkoli gjør fôring av vegetabilsk proteiner og vitaminer som en lek.
Beriket med edle oljer for en strålende pels og sunn hud.

Tooth King Plakk Free Dental Care
Pasta

Herb Garden Herbal Powder

Thanksgiving Feast Natural Vegetabilske Flak

Calcium fosfor Optimal Mix

Dr.Clauder‘s Tooth King Plakk Free Dental Care Pasta er et naturlig kosttilskudd som effektivt bekjemper plakk på tennene. Den patenterte melkesyrebakterier av typen Lactobacillus paracasei hindre de skadelige
plakkdelene å fester seg til tannen. (plakklumpene blir for tunge til å
feste seg til tennene) Gjennom den normale friksjonsprosessen mellom
tungen og tennene blir klumpene fjernet helt naturlig. Effektiviteten av
Lactobacillus paracasei er vitenskapelig bekreftet.

Dr.Clauder‘s Thanksgiving Feast er et ideelt supplement for sunn B.A.R.F.
ernæring. Blandingen består av 60% potetflak og 40% gulrotflak og har
et veldig lavt allergifremkallende potensiale. Flakene skal være dekket
med kokende vann og skal stå og trekke i ca. 10 minutter. Ideell for
konverteringfase.
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Dr.Clauder‘s urtehage er den naturlige urtekraften for et sterkt immunforsvar, vitalitet og elastisitet. Kombinasjon av naturlige urter og et aktivt
ingredienskompleks, tang og mange andre naturlige komponenter gjør
pulveret ideellt til B.A.R.F. ernæring.

Dr.Clauder‘s kalsium/fosfor er ideell for barfere. Det høye innholdet av
kalsium og fosfor i forholdet 2: 1 er det perfekte supplement til B.A.R.F.
ernæring med mineraler i naturlige proporsjoner. Uten ekstra vitaminer!
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Anno 1957

Epler

• Mineralbomber
• Motstandsdyktig mot plakk pga. høyt innhold av fruktsyre
• Kan regulere tarmaktivitet

Komplette Menyer

6%

av Okse
(Oksekjøtt,
Okselever,
Okselunge,
Okseinnmat)

5%

Blåbær

5%

• Høyt innhold av kalium, vitamin C og pektin
• Kan redusere betennelse og har en
tarmregulerende effekt

100% konsumentkvalitet

77%

5%

Gulrøtter

• Høyt innhold av karoten, kalium, pektin og eteriske oljer
• Kan ha en tarmregulerende og bakteriostatisk effekt

Med Dr.Clauder‘s
komplette menyer kan ikke
barfing bli enklere.
Nøye tilberedte kjøttstuinger med utvalgte frukt og
grønnsaker, raffinerte med naturlige oljer gjør at du
kan gi mest mulig naturlig mat til din firbente venn.

1% mineraler
0,5% olje fra torskelever
0,5% hvetekimolje

Poteter

• Høy stivelsesinnhold: Energi fra stivelse gjør at du føler deg mett lenger
• Rik på fiber: For en sunn tarmflora

Dr.Clauder‘s Complete Meny

Okseerteller

består av et optimalt forhold av magert kjøtt og innmat fra 100%
okse - så vel som epler, blåbær, gulrøtter og
poteter. De essensielle vitaminer og fettsyrer
er hentet fra oljer. Bare selvforsynt jakt ville
vært nærmere naturen. På grunn av singelproteinformelen er dette produktet egnet for
allergikere.

I motsetning til konvensjonelle produkter blir de komplette
menyene bare anriket med naturlige oljer for å nå vitamininnholdet på en naturlig måte.
Sammen med prosentandelen av innvoller vil hunden få
en hensiktsmessig og naturlig tilførsel av vitaminer,
mineraler og sporstoffer.

Dr.Clauder‘s B.A.R.F. spesialiteter: Oppdag
den rene B.A.R.F. følelsen for din hund.

Komplett mat for voksne hunder

100%
innholdsfortegnelse

100%
uten kjemiske tilsetningsstoffer

100%
hvete og glutenfritt

100%
Tysk kvalitet

Fütterungshinweis/-empfehlung:
Futtermenge in 24h. Richtwerte.
bis
bis
bis
bis

5kg - ca.
15kg - ca.
25kg - ca.
40kg - ca.

150 - 250g
300 - 400g
450 - 500g
600 - 800g

p. Tag
p. Tag
p. Tag
p. Tag

Die Futtermenge richtet sich nach
Alter, Aktivität und Rasse des Hundes. Bitte zimmerwarm füttern.
Ausreichend Trinkwasser zur freien
Aufnahme gewährleisten.

SAMMENSETNING:
77% av Okse (Oksehjerte, Oksekjøtt, Okselever, Okselunge,
Okseinnmat)
6% epler
5% blåbær
5% gulrøtter
5% poteter
1% mineraler
0,5% tran
0,5% hvetekimolje
100%

ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein: 10,3%, råfett 6,3%,
råaske 2,1, råfiber 0,6%,
fuktighet: 77%, vitamin A:
5,000IE/kg *, vitamin
D3 500 IU/kg *, vitamin E
11.7mg/kg **
*** Vitamin A og D3 fra tran
Ch.B. 0176014
** Vitamin E fra hvetekimolje
Ch.B.: 56884901
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TILSETNINGSSTOFFER/KG:
Teknologisk tilsetningsstoffer/
kg. Cassia 2.400mg
(Rent vegetabilsk hentet fra
planten Cassia tora).

• Blåbær

• Høyt innhold av kalium, vitamin C
og pektin
• Kan redusere betennelse og har en tarmregulerende
effektdarmregulierend wirken

Gresskar

• Rik på fiber og antioksidanter
• Kan beskytte mot infeksjoner
og betennelser

6%

Poteter

5%

77%

lam
(hjerte,
lever,
lunge,
innmat og
kjøtt fra lam)

• Høy stivelsesinnhold: Energi fra stivelse
gjør at du føler deg mett lenger
• Rik på fiber: For en sunn tarmflora

5%
5%

1% Mineraler
0,5% Tran
0,5% Hvetekimolje

Erter

• Vegetabilsk proteinkilde, essensielle aminosyrer
og kostfiber
• Rik på kalium og jern

Epler

• Mineralbomber
• Motstandsdyktig mot plakk pga. høyt innhold av fruktsyre
• Kan regulere tarmaktivitet

Tyttebær

5%

• Høyt innhold av vitamin C
• Kan beskytte mot nyre og urinveisinfeksjoner

5%

Gresskar

• Rik på fiber og antioksidanter
• Kan beskytte mot infeksjoner og betennelser

Poteter

• Høy stivelsesinnhold: Energi fra stivelse
gjør at du føler deg mett lenger
• Rik på fiber: For en sunn tarmflora

5%

1% Mineraler
0,5% Tran
0,5% Hvetekimolje

77%

hjort (hjerte, lever og kjøtt
fra hjort)

Dr.Clauder‘s Complete Meny

Dr.Clauder‘s Complete Meny

Lammeragu består av et optimalt for-

Hjort

består av et optimalt forhold av
magert kjøtt og innmat 100% hjort - samt
epler, tyttebær, gresskar og poteter. De essensielle vitaminer og fettsyrer er hentet fra
oljer. Bare selvforsynt jakt ville vært nærmere naturen. På grunn av singelproteinformelen er dette produktet egnet for allergikere.

hold av magert kjøtt og innmat 100% lam
- så vel som blåbær, gresskar, poteter og
erter. De essensielle vitaminer og fettsyrer
er hentet fra oljer. Bare selvforsynt jakt
ville vært nærmere naturen. På grunn av
singelproteinformelen er dette produktet
egnet for allergikere.

Dr.Clauder‘s B.A.R.F. spesialiteter: Oppdag
den rene B.A.R.F. følelsen for din hund.

Dr.Clauder´s B.A.R.F. spesialiteter:
Oppdag den rene B.A.R.F. følelsen for
din hund.
Komplett mat for voksne hunder

Komplett mat for voksne hunder
SAMMENSETNING:
77% lam (hjerte, lever, lunge,
innmat og kjøtt fra lam)
6% Blåbær
5% Gresskar
5% Poteter
5% Erter
1% Mineraler
0,5% Tran
0,5% Hvetekimolje
100%

6%

ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein: 10,1%, råfett
6,4%, råaske 2,1%, råfiber
0,6%, fuktighet: 77%, vitamin
A: 5.000IE/kg*, vitamin D3
500IE/kg*, vitamin E 11,7mg/
kg**
*** vitamin A og D3 opprinnelig innhold fra tran Ch.B .:
0176014
** Vitamin E fra hvetekimolje
Ch.B .: 56884901
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TILSETNINGSSTOFFER KG:
Teknologisk tilsetningsstoffer/
kg. Cassia 2.400mg (rent
vegetabilsk, hentet fra planten
Cassia tora).

SAMMENSETNING:
77% hjort (hjerte, lever og
kjøtt fra hjort)
6% epler
5% tyttebær
5% gresskar
5% poteter
1% mineraler
0,5% tran
0,5% hvetekimolje
100%

ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein: 10,2%, råfett
6,6%, råaske 2,1%, råfiber
0,4%, fuktighet: 77%, vitamin
A: 5.000IE/kg*, vitamin
D3 500IE/kg*, vitamin E
11,7mg/kg**
*** vitamin A og D3 opprinnelig innhold fra tran Ch.B .:
0176014
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** Vitamin E fra hvetekimolje
Ch.B .: 56884901
TILSETNINGSSTOFFER KG:
Teknologisk tilsetningsstoffer/
kg. Cassia 2.400mg (rent
vegetabilsk, hentet fra planten
Cassia tora).

Søtpoteter

• Mineralbomber
• Rik på høykvalitetsfiber og antioksidanter

Gulrøtter

80%

kylling (hjerter,
lever, mage, nakke og rent kjøtt
fra kylling)

5%

• Høyt innhold av karoten, kalium, pektin og
eteriske oljer
• Kan ha en tarmregulerende og bakteriostatisk
effekt

5%

Asparges

• Rik på kostfiber, kalium, kalsium og magnesium.
• Renser og har vanndrivende egenskaper for en
sunn tarmflora.

5%
3%

Amaranth

1% Mineraler
0,5% Tran
0,5% Hvetekimolje

• Vegetabilsk proteinkilde, lettfordøyelige karbohydrater.
• Rik på essensielle fettsyrer, lecithin og lysin
for en sunn kropp og optimal hjernefunksjon.
Gehirnfunktion.

Gulrøtter

• Høyt innhold av karoten, kalium, pektin og eteriske oljer
• Kan ha en tarmregulerende og bakteriostatisk effekt

Poteter

• Høy stivelsesinnhold: Energi fra stivelse gjør at du føler
deg mett lenger
• Rik på fiber: For en sunn tarmflora

5%
5%

Squash

5%

• Lavkalori, vitaminrik og lettfordøyelig.
• Inneholder mye kalium, kalsium og fosfor for
sterk benbygning og tenner

svinekjøtt (hjerter, lever, lunge
og rent kjøtt fra
svin)

3%

1% Mineraler
0,5% Tran
0,5% Hvetekimolje

Maniok

• Rik på naturlig stivelse
• Rik på kalsium og fosfor for en stabil
benbygning og sunne tenner

Dr.Clauder‘s Complete Meny

Dr.Clauder‘s Complete Meny

består av et optimalt
forhold av magert kjøtt og innmat, 100%
kylling - samt søtpoteter, gulrøtter, asparges,
og amaranth. De essensielle vitaminer og
fettsyrer er hentet fra oljer. Bare selvforsynt
jakt ville vært nærmere naturen. På grunn
av singelproteinformelen er dette produktet
egnet for allergikere.

forhold mellom muskelkjøtt og innmat,
100% svinekjøtt - samt gulrøtter, poteter,
squash og maniok. De essensielle vitaminer og fettsyrer er hentet fra oljer. Bare
selvforsynt jakt ville vært nærmere naturen.
På grunn av singelproteinformelen er dette
produktet egnet for allergikere.

Kyllingfrikassé

Svinekjøttgulasj består av et optimalt

Dr.Clauder‘s B.A.R.F. spesialiteter: Oppdag
den rene B.A.R.F. følelsen for din hund.

Komplett mat for voksne hunder
SAMMENSETNING:
80% kylling (hjerter, lever,
mage, nakke og rent kjøtt fra
kylling)
5% gulrøtter
5% asparges
5% søtpotet
3% amaranth
1% mineraler
0,5% tran

80%

Dr.Clauder‘s B.A.R.F. spesialiteter: Oppdag den rene B.A.R.F. følelsen for din
hund.

Komplett mat for voksne hunder

0,5% hvetekimolje
100%

Vitamin D3 500 IU/kg *
Vitamin E 11.7mg/kg **

ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein: 10%
Råfett: 5,7%
Råaske: 2,1%
Råfiber: 0,6%
Fuktighet: 77%
Vitamin A: 5000 IE/kg *

* Vitamin A og D3 fra Dorschlevertran Ch.B. 0176014
** Vitamin E fra hvetekimolje
Ch.B .: 56884901
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SAMMENSETNING:
80% svinekjøtt (hjerter, lever,
lunge og rent kjøtt fra svin)
5% gulrøtter
5% potet
5% Squash
3% kassava
1% mineraler
0,5% tran
0,5% hvetekimolje

ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein: 10,2%
Råfett: 6,2%
Råaske: 2%
Råfiber: 0,6%
Fuktighet: 77%
Vitamin A: 5000 IE/kg *
Vitamin D3 500 IU/kg *
Vitamin E 11.7mg/kg **
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* Vitamin A og D3 fra Torskelevertran Ch.B. 0176014
** Vitamin E fra hvetekimolje
Ch.B .: 56884901

Function & Care
Ernæringstilsetninger i alle situasjoner.

Kravene til vår elskede kjæledyr er like unike som dyret selv. På samme måte som hos
oss har de varierende behov ut ifra omstendighetene. Vanlig kvalitetsfór dekker alle
daglige behov men enkelte ganger trenger kjæledyret ditt spesiell diett for å fungere
normalt. Ulike endringer i livet av kjæledyret ditt, for eksempel sykdom, vekst, røyting
og stress kan ikke løses med å gi mere eller mindre mat. Dette vil i enkelte tilfeller gjøre
mere skade enn godt. Gjør vi det så kan et behov for mere protein i stedet ende opp
med at vi gir alt for mye fett.

Dr.Clauder‘s Funksjon & Care serie gir
den ansvarlig dyreeier et bredt spekter av
selektive produkter for å supplere det daglige ernæringsbehov.

3

Det riktige produktet
for et hvert behov!

Hair & Skin
SUNN HUND - SUNN PELS
Mangel på mineraler, vitaminer og essensielle fettsyrer kan føre til at pelsen til
din firbente venn blir matt og sprø. Overdreven eller permanent røyting indikerer
også dette. Sprø klør og følsom hud er
også et problem for mange hunder.
Dr.Clauder‘s pels og hudprodukter tar tak
i problemet ved roten - med en optimal
forsyning for hele kroppen med vitaminer,
umettede fettsyrer og mineraler. Bare en
frisk hund har et intakt immunsystem, med
en skinnende sunn pels og spenstig ufølsom hud. Mulige faktorer som kan svekke
den naturlige motstanden er:

• Stress
• Vaksinasjoner
• Medisiner (antibiotika, kortison,
steroider)
• Ernæring
• Genetisk predisposisjon
• Alder (degenerasjon)
• Giftige stoffer
• Sykdom og utmattelse

Multi Derm Tabletter

Dr.Clauder‘s Pels og Hud Multi-Derm tabletter støtter hunden med viktige næringsstoffer for en blank og sterk pels samt robust hud. Med dette
verdifulle kosttilskuddet bidrar du til å forebygge mangler i hud og pels
ved å gi hunden mange viktige vitaminer og sporstoffer. Tilsatt urten
Djevelklo som har antiinflammatoriske egenskaper.
• Daglig støtte for hud og pels.
• Inneholder biotin og omega 3-fettsyrer.
• Tilsatt urten Djevelklo.
Kosttilskudd for hunder.

Derma Plus Forte
Vår innovative BAGIN-BOTTLE teknologi
finnes i produktene
Derma Plus Forte,
Joint Serum (side 67)
og Plaque Ex Forte
Plus (side 87):
• 100% luft og vanntett
• Nøyaktige mengde
er dosert med hvert
trykk på pumpen
(1,5 ml)
• Ett pumpetrykk pr.
10 kg. kroppsvekt

LETT OG
NØYAKTIG
DOSERING
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Dr.Clauder‘s Hair & Skin Derma Plus Forte med hyaluronsyre er intensiv
hud og pelspleie ved allergiske reaksjoner eller for vanlig vedlikehold
for hud og pels. Fullspekket med biotin, høyt dosert vitamin A og hyaluronsyre. Hyaluronsyre har den egenskapen at den holder på fuktighet
og kan dermed støtte bindevev i huden med fuktighet. Den praktiske
dispenseren gjør dosering til en lek. Tilsettes bare rett på maten.
• For alvorlige hud og pelsproblemer.
• Inneholder hyaluronsyre.
• Med essensielle aminosyrer.
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ProHair & Skin
Så kjæledyret føler seg komfortabel.
Når det kommer til huden og pelsen til
kjæledyret ditt handler det ikke bare om
skjønnhet, men først og fremst om velferd
for dyret. Produktene i ProHair & Skin serien bidrar til å stimulere hud og pels takket
være høy kvalitet på råvarer og målrettet
harmonisering. For eksempel ved pelsskifte trenger de fleste tilskudd i fóret for å
komme opp i en skinnende sunn pels. Hu-

den er kroppens største organ og den må
fungere optimalt for at pelsen skal bli perfekt. At pelsen er perfekt er veldig viktig,
fordi den kompenserer for temperaturer,
gir et forsvar mot sykdommer, fysisk skade
og beskytter mot vær og vind.

Complex 10 - Multi Olje

Matt pels, manglende underull, sensitiv hud - problemer som stadig
kompliserer hunders liv. Både skjønnhet og naturlig beskyttelse blir påvirket. Complex 10 har et naturlig høyt innhold av umettede og flerumettede fettsyrer (linolensyre, eikosensyre, linolsyre, arakidonicsyre),
oljesyre fra høykvalitets vegetabilske oljer behandler huden direkte slik
at pelsen får det den trenger. Virker også positivt på alle vitale kroppsfunksjoner. For skinnende sterk pels og ufølsom hud.

Pels Plus - Hårkompleks

Permanent røyting og dårlig pelskvalitet er i økende grad et problem
hos hunder. FellPlus Hair Complex kan hjelpe med sine naturlige ingredienser, høye doser av B-vitaminer, biotin og gjærproteiner. Ved bruk
av kun kvalitetsingredienser forhindrer FellPlus Hair Complex at hårene
i pelsen brekker og sikrer en vakker, glatt og glansfull pels.

Skinnende Pels - Olje av Laks

Matt pels, manglende underull og sensitiv hud er problemene som kan
løses med naturlig høye nivåer av umettede og flerumettede fettsyrer
omega 3 (ca. 31%) som er i Pels Glans Lakseolje. Oljen virker direkte
på huden slik at pelsen hurtig får det den trenger. Virker også positivt
på alle vitale kroppsfunksjoner. Hjelper også mot dårlig appetitt og har
høye doser av B-vitaminer, biotin og gjærprotein som er viktig for en
skinnende glansfull pels.

Pels Aktiv - Gjærgranulat

Tynn, matt pels, manglende underull, sensitiv hud - er et økende problem for hunder. Det samme gjelder svekket motstandsdyktighet ovenfor
forandringer og forurensning. Den høyverdige gjæren som finnes i Fell
Aktiv kan hjelpe med å eliminere disse problemene. Gir en skinnende,
tykk pels, tett underull og ufølsom hud, takket være naturlige vitamin Bkompleks og umettede fettsyrer.
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Pigment Aktiv Algosan

Sterke pelsfarger er å foretrekke framfor svake udefinerte farger.
Takket være tiår med praksis og erfaring er Pigment Aktiv Algosan utviklet, basert på tørket sjøgress som har en kraftig effekt på for svakt
pigmenterte mørke pigmenteringer i pelsen. Pigment Aktiv Algosan har
også en positiv effekt på sensitiv og sårbar hud. For en fargeintensiv
tykk pels, sunn hud med mørke pelsfarger.

Pigment Aktive Gulrot Granulat

Pro Joint & Active
Fordi vitalitet betyr livsglede.

Dra nytte av de verdifulle ingredienser i
våre produkter som støtter kroppen, både
forebygging og bekjempelse av en eksisterende mangel på leddvæske og brusk vev.
Produktene inneholder høye nivåer av essensielle ingredienser som glukosamin og
bruskprotein, noe som ikke kan oppnås i

den nødvendige dosering i den daglige
ernæring. Produktene kommer som tabletter, pulver eller flytende, tilpasset for alle.
Ved bruk av Pro Joint & Active serien er du
sikker på at kjæledyrets leddveske, brusk,
ledd, leddbånd og bein hele tiden er som
det skal være.

Sterke pelsfarger er å foretrekke framfor svake udefinerte farger. Pigment Aktive Gulrot Granulat fremmer det brune og røde i pelsens pigmentering på grunn av provitamin A (betakaroten) som finnes naturlig i
gulrøtter. Fargerik pels, for brune og røde pelsfarger.

Hva ville ditt kjæledyr
være uten sin smidighet?
Ledd og sener er en
av de mest belastede
steder i dyrets bevegelseapparat. Uten spenst
og smidighet forringes
livskvalitet og trivsel.

Gir skinnende pels og
sunn hud
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Mineral & Fit - Bonefort

Mobile & Fit - Leddpulver

Mineral & Fit - Bonemeal Special

Mobile & Fit - Joint Pellets

Voksende hunder, hunder under høy belastning og hunder av høy alder
krever en spesiell mineralkombinasjon med høyere kalsiuminnhold. De
trenger litt ekstra for dannelse og opprettholde beinmassen. Innholdet
av kalsium, fosfor, mineraler og spormineraler i Mineral & Fit Bonefort
er også spesielt viktig for mødre med valper. Utvalgte råvarer sikrer høy
kvalitet og effektivitet.

Ideell for de som lager maten selv, B.A.R.F. på grunn av det høye innholdet av kalsium og fosfor (forhold 2: 1). Mineral & Fit - Bone Meal
Spesial supplerer grunnleggende næringsstoffer med mineraler i naturlig forhold. Inneholder ikke vitaminer! Mineral & Fit - Bone Meal
Spesial hjelper mot dårlig benbygning, dårlig tannhelse og svake ledd
og leddbånd.

For stabilisering av leddbånd og ledd. Glukosaminglukaner fra grønnleppet musling kombinert med chondroitinsulfat og bruskproteinstrukturer fra gelatinhydrolysat. Leddpulveret vil ha en positiv effekt på Ledd og
sener som styrkes og stimulerer også dannelsen av leddveske. Mobil &
Fit - Leddpulver har også en positiv virkning på immunsystemet.

Grønnleppede blåskjell og gelatinhydrolysat er med på å støtte dannelsen av brusk og leddvæske. Dr.Clauder´s Mobil & Fit Joint Pellets
styrker også muskler, leddbånd og bindevev takket være kun bruk av
høykvalitetsingredienser. Mobil & Fit - Joint Pellets er et viktig bidrag til
dannelsen av bruskmasse, leddvæske og forbedring av leddbåndene.

Mineral & Fit Kalk Tabletter

Ved problemer med beinstruktur, leddbånd og ledd sikrer Mineral & Fit
Kalk tabletter tilførsel av mineraler og spormineraler. Perfekt for å unngå
ernæringsrelaterte mangelsymptomer. Hjelper mot dårlig benbygning,
dårlig tanndannelse og svake ledd og leddbånd.

Støtter ledd
og bevegelighet.
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Mobil & Fit

Leddtabletter

FOR SUNNE LEDD
Harmonisk bevegelse innebærer et problemfritt samspill av muskler, bein og
leddbånd. For å sikre dette trenger man
sunne ledd som forbinder beina, en meget spesiell konstruksjon som må fungere
optimalt. Ledd består av en felles kapsel
som lukker skjøten på utsiden. Innvendig
er de foret med en leddhinnen som danner leddvæske. Enden på beina er dekket

med et lag brusk som har en spesielt viktig
oppgave med å skape en enorm buffereffekt („støtdemper“) for å absorbere og
dempe trykket av hver bevegelse.
Uten denne dempingen ville belastningen
ikke vært mulig for leddene. Selv en liten
feil i dette sofistikerte systemet kan få alvorlige konsekvenser!

Dr.Clauder‘s Mobil & Fit Joint Tabletter, med et svært effektivt virkestoffkompleks av chondroitin og glukosaminsulfat samt gelatinhydrolysat og
verdifulle enzymer fra ananas og papaya er dette det ideelle valget
selv med alvorlige bevegelsesproblemer. Ved sterke smerter eller under
HD terapi kan Dr.Clauder‘s Mobil & Fit Joint Tabletter gi et verdifullt næringsfysiologisk bidrag til å bedre situasjonen. Enzymet
bromelain fra papaya og ananas støtter i tillegg metabolismen.
Laget kun av høykvalitets aktive ingredienser slik at produksjonen
av bruskmasse blir best mulig stimulert. Mobil & Fit Joint Tabletter
kan brukes forebyggende og er et viktig bidrag til å opprettholde
mobilitet.
• Store doser med aktive ingredienser - bare en tablett pr. 10kg
kroppsvekt/dag.
• Brukes også for akutte tilfeller.
• Inneholder et veldig virksomt enzymkompleks.
Kosttilskudd for hunder.

Leddserum

Dr.Clauder‘s Mobile & Fit Joint Serum, en svært effektiv konsentrasjon
av hyaluronsyre, glukosamin og kondroitin sulfat. Gelatinhydrolysat gir
næring til brusk og er med på å gjenvinne stabilitet og dermed støtter
hele leddsystemet. Ideell for forebygging av leddproblemer hos store
raser. Hyaluronsyre er hovedkomponenten av synovia (leddvæske) og
fungerer som et smøremiddel i alle ledd. Djevelklo har vært
kjent i århundrer for sin antiinflammatoriske egenskaper. Den
praktiske dispenseren gjør dosering av denne høykvalitets og
velsmakende emulsjonen som en lek.
Blandes sammen med den daglige maten.
• Meget effektivt aktivt ingredienskompleks.
• Med hyaluronsyre.
• Enestående aksept.

Våre nye Joint Tabletter,
samt Multi Derm tabletter (side 59) er preget av
følgende funksjoner:
• Kun 1 tablett per 10
kg. kroppsvekt/dag
• Takket være delestrek
er de lett å dele for dosering til små hunder
• Enestående aksept
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Energy Plus

Energy & Fit Altran

For energi i en hver situasjon

Det er oss som ansvarlige hundeeiere som
må sørge for at hunden har nok energi i
det daglige og i ekstraordinære situasjoner. Vår serie Energy Plus produkter leverer, med de beste råvarer av høy kvalitet,
et viktig bidrag til å sikre en konstant tilførsel av energi. Hunder reagerer på den
samme måte som oss når vi trenger tilskudd av energi for enkelte situasjoner enn

i det daglige. Får vi ikke tilskudd av energi
får vi ikke gjort det vi skal og det kan gå
utover helsen. Situasjoner som krever mye
av hunden påvirker også motivasjon og
glede. Våre produkter i Energy Plus serien
gir et viktig bidrag til energi og vitaminer
samt at det er raskt fordøyelig.
Med Energy Plus er hunden din forbrerdt
på alle situasjoner.

Dårlig motivasjon til trening og mangel på vitalitet er likt for mennesker
og hunder, de er ikke alltid permanente utøvere. Energi & Fit Altran kan
hjelpe hunden. Tran gir rask energi og høy dose naturlig vitamin A (for
hud og slimhinner) og D3 (for benbygning) er bra for hud og beinbygning. Alt dette fører til livsglede og økt energiforsyning. Den klassiske
tranen i sin opprinnelige form sørger for energi og vitalitet.

Energy & Fit Lezitran

Gjør energi raskt tilgjengelig for utholdenhet, energi og motivasjon
Inneholder Lecitin og er spesielt utviklet for hunder hvor prestasjon er
viktig. Lecitin skjerper motivasjon og utholdenhet. Dette er svært viktig
når hunden skal fungere under konkurranser, lange jaktturer eller på
treningsfeltet. Lezitran gjør at hunden raskere henter ut energireservene
i kroppen og at restitusjonstiden etter trening reduseres. Lezitran er helt
nødvendig for at hunden skal yte maksimalt fysisk og psykisk før og
under krevende oppgaver.

Energy & Fit Power Fresh Paste

For økt energibehov

Power Fresh Pasta er et ypperlig tilskudd som er smakfullt og enkelt å gi.
Pastaen hjelper hunden å fungere optimalt og er laget for å gi ekstra
energi når det kreves. Fettsyrer som energibærere og gjærprotein med
tillegg av vitaminer og L-carnithine gir raskt og effektivt energi samt at
restitusjonstiden etter trening reduseres.

Silvia Furtwängler (vinner av Volga Quests)
trener sine Siberian Huskier, og sverger til
Best Choice i kombinasjon med Energy Plus
produkter fra Dr.Clauder‘s.
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Pro Life

Fordi vitalitet ikke er et spørsmål om alder.

Enten du er ung ...

... eller gammel!

Grunnlaget for et sunt liv starter allerede i
livmoren. En gravid hund har et ekstremt
høyt nivå av protein og et stort energibehov - tross alt, den skal gi energi til mange. Dessuten er mineraler nødvendig for
bendannelse i varierende mengder. Enkelte av disse kravene kan ikke dekkes ved å
øke den daglige mengden mat.
Bare et målrettet supplement til den grunnleggende ernæring kan sikre at mor og
valper å forbli friske - med mer protein,
mer energi og en hensiktsmessig økning
i de aktive ingrediensene. Våre utvalgte
produkter er det optimale verktøy for dette.

Høy alder gir også utfordringer. En eldre
kropp endrer seg og med det evnen til å
utnytte energien i maten. Den klarer rett
og slett ikke å lenger å nyttegjøre seg av
en rekke av de aktive ingredienser fra den
daglige ernæring som den kunne i ung
alder. Denne mangelen blir stadig svekket av et allerede svekket immunforsvar og
cellefornyelse blir også redusert som gjør
at aldringsprosessen går raskere.

Power Plus - Mor & Puppy Pasta

En av de største utfordringene for kroppen er graviditet og die av valper.
Power Plus Mor & Puppy Pasta kan dekke de svært høye energikravene
før og etter fødsel for mor og voksende valper. Det høye energiinnholdet
opprettholder ytelsen og gir styrke til mor og dermed unngår avmagring
av valpene. Gir raskt supplerende energi og fremmer oppbygging av
immunforsvaret til valpene.

Senior Tonic - Support Complex

Dårlig utnyttelse av mat på grunn av aldersrelatert metabolisme er et
stort problem for eldre hunder. Næringsstoffene og de aktive ingrediensene i maten blir ikke lenger utnyttet fullt ut. Dette fører til av hundens helse blir ytterligere svekket. Senior Tonic Support Complex er designet for å kompensere for mangler i metabolismen. På denne måten
kan eldre hunder holde seg i form og nyte livet lengre.

Buildup Plus - Valpemelk +

For de aller beste
i alle aldre!
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Oppdrettere kan igjen glede seg over at Dr. Clauder’s har forbedret sin
Valpemelk og beriket den med de viktige omega3 fettsyrene. Valpemelken er laget i henhold til morens melk og gir en meget god fordøyelighet, ingen oppblåsthet eller diaré. Frukto-oligosakkarider (FOS)
støtter skånsomt fordøyelsen med naturlige ingredienser. Med denne
kombinasjonen kan valpene vokse opp på en sunn måte og eldre og
svake hunder kan få styrke uten å skape unødvendige belastninger på
et allerede svekket immunsystem. Dr. Clauder’s har har nå gjennomført
en relansering i Function & Care serien og kan lett gjenkjennes i ny hvit
og blå emballasje.
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Immun Plus

Complex 20 - Herbal Olje

Styrket vitalitet

Ingenting er bedre enn en hund som er full
av vitalitet, energi og utstråler ren glede.
Men i dagens samfunn er det stadig nye
utfordringer gjennom forurensninger, nye
stoffer i miljøet og andre ting som kan føre
til overfølsomhet.

Det er derfor viktig å hjelpe kroppens egne
forsvarsmekanismer best mulig slik at hunden ikke så lett får sykdommer. De utvalgte ingediensene i ImmunPlus serien gjør at
hundens livsglede og vitalitet ivaretas så den
kan fortsette og nyte livet lettere.

Naturlig styrke fra urter og umettede fettsyrer for livsglede, vitalitet og
styrke, dette med det unike olje og urte kompleks fra Dr.Clauder. Blandingen av fornuftig kombinerte naturlige urter sammen med et fettsyrekompleks fremstilt av 7 naturlige oljer og gjærbetaglukan. Formelen gir
bedre fórutnyttelse, støtter metabolismen og forbedrer immunforsvaret.
Det gir trygghet ved å gi Complex 20 i maten hver dag.

Multivital - Vitamin Tabletter

Slapphet, mangel på vitalitet, lite livsglede - vanlige problemer som
kan løses med et målrettet kosttilskudd. Vitaminer sammen med gjærbetaglukaner som er i Multivital Vitamin Tabletter gir støtte til immunforsvaret og fremmer vitalitet. For økt livsglede og styrket immunforsvar.

Complex 20 - Urtepulver

Naturlig styrke fra urter for livsglede, vitalitet og styrke. Dette er gitt med
den unike urtekomplekset fra Dr.Clauder. En unike blanding av naturlige
urter og et optimalt aktiv ingredienskompleks. Denne kombinasjonen
samt alger og naturlige ingredienser som mineraler, aminosyrer, sporstoffer og vitaminer forbedrer fórtnyttelsen, benstrukturen, metabolismen, immunforsvaret og i tillegg renser det blodet for urenheter.

Multivital - Vitaminpasta

Følsomhet, mangel på vitalitet og livsglede - problemer som kan løses
med et målrettet kosttilskudd. Vitaminer sammen med gjærbetaglukaner
som finnes i Multivital vitaminpasta gir støtte for immunforsvaret og fremmer vitalitet. For økt livsglede og styrket immunforsvar.

For aktivering
av immunsystemet
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Funksjonelt Snacks
Hva synes hunder er bedre enn sin vanlige mat? Joda, en velsmakende og sunn
godbit. Hos Dr. Clauder´s har vi et stort
utvalg av rene, tørkede kjøttyper som de
ikke kan motstå. Alle godbitene er 100%
tørket kjøtt og noen typer har til og med

tørket frukt for en ekstra smaksopplevelse.
Med en fettprosent på bare 3-4% er våre
snacks ideelle til trening og kan gies hver
dag. Finnes i små terninger, strimler eller
filèter. Nytt er også Dentalsnacks som tar
vare på tennene.

4

High Premium Strimler
100% kjøtt, uten sukker - for daglig belønning

Lam
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Mega Mix

Støtter optimal
tarmflora
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Country Line

Laget av delikat kjøtt, uten konserveringsmidler, uten fargestoffer, 100% naturlig.
Herlige lufttørkede filèter. Tilsatt gjærbetaglukaner.

For aktivering
av immunsystemet
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Dental Snack
ideell for daglig tannrens

Den nye „vridde“ dentalsnacksen er laget
av tørket kuskinn som er god å bite i, deilig kjøttfilét inni og sammen fungerer dette
som en naturlig tannbørste. På grunn av
den gode smaken bruker hunden lang tid
på å gnage slik at plakk oppløses og tennene blir naturlig „renset“. Sinksulfat (som
også brukes i tannkrem) i kuskinnet har
en antibakteriell virkning slik at bakteriemengden i munnen under tygging reduseres og dermed også reduseres risikoen for
tannstein. Dentalsnacks er ideell for daglig

renhold av tennene og de velsmakende filetstykkene inne i kuskinnet motiverer hunden
til å gnage. Filétstykkene inneholder naturlige fruktoligosakkarider som også hjelper
fordøyelsen. Dentalsnacks er tilgjengelig i 3
forskjellige størrelser, for små, mellomstore
og store raser og i to versjoner, and eller
kyllingfilet.

AL
DENT
CARE
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MEAT `N´FRUIT

Høy Premium godbiter for hunder

Treningssnacks for hunder
Nytt i snackshyllen. Dr.Clauder presenterer den nye treningssnacksen, belønning på tube. Den hendige tuben med
hygienisk og praktisk applikator passer
i lommen og kan åpnes og lukkes med
en hånd. Den er derfor ideelt for en rask

belønning under trening. Den kremete
snacksen er lett å dosere og hundene synes den smaker fantastisk! Dr.Clauder‘s
treningssnacks på tube er tilgjengelig i
5 deilige smaker:
Okse, Lam, Laks, Ost og Kylling.

Kjøtt og frukt i følgende smaker: eple, kiwi,
banan og ananas. Kombinasjonen delikat
kylling og velsmakende frukt er en spennende og unik snack for hunden. Ikke tilsatt
sukker. Inneholder FOS for å støtte en sunn
tarmflora.

Alltid med deg,
uansett hvor du går
ny type dosering

enhånds
åpne og lukke
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I tillegg til ernæring er
omsorg for hunder en
viktig del av å eie et kjæledyr. Våre pleieprodukter vil hjelpe deg å hindre hud og pelsproblemer
og ellers hjelpe til med å
holde ditt kjæledyrs helse under kontroll. Vi har
det meste, fra øyerens til

tannpleiespray, shampoo
og mye mer. Vi gjør alt
for at ditt kjøledyr skal
være sunt og friskt ....
Alle produktene våre er
naturlig utviklet i henhold
til de nyeste hygieneforskrifter og justert til hunden
pH-verdier.

Milde pleieprodukter
For skånsom rengjøring av
øyne, ører og tenner

Dental Care Spray

Dr.Clauder‘s Dental Care - Spray som renser og pleier tenner og hindrer dårlig ånde.
Bruken er helt ukomplisert, sprayes i munnen på hunden. Ingrediensene fører til økt
spyttdannelse og en løsgjøring av plakk. Den oppløste plakken fjernes av tungen og
forsvinner naturlig.

Eye Care, Dråper
Salongkvalitet for hjemmebruk
Omtrent hver trettiende dag fornyes både
hud og pels. Hudceller og urenheter kommer ut til det ytterste laget av huden og
pelsen. For mye av dette gjør at pelsens

funksjoner blir svekket på grunn av partikler og skitt lett fester seg til disse. Jevnlig
vask er den eneste måten å fjerne dette
slik at pelsens funksjoner og huden igjen
vil bli beskyttet.

Fruktshampo

Balsam

Urteshampo

F1 for kort pels
Amarenashampo

C1 for kort pels
Amarenabalsam

H1 for tørr og livløs pels
Ginsengshampo

F2 for mellomlang pels
Grapefruktshampo

C2 for mellomlang pels
Grapefruktbalsam

H2 for lang og krøllet pels
Algeshampo

F3 for lang pels
Maracujashampo

C3 for lang pels
Maracujabalsam

H3 for alle typer pels
Mentolshampo
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Dr.Clauder‘s Eye Care for hunder og katter for mild pleie og rengjøring av øyet. Fjerner
skånsomt skitt, støv, etc.

Ear Care med Pipette

Dr.Clauder‘s ørerens for katter og hunder. Renser skånsomt øregangene for skitt, støv
og ørevoks.

Paw Care Potesalve

Potene, spesielt tredeputene trenger beskyttelse og omsorg til
enhver tid av året. Dr.Clauder‘s Paw Care Potesalve beskytter
mot sprekker forårsaket av mye bruk og ulendt terreng. Om
vinteren gir den beskyttelse mot veisalt, is og snø. Formelen
sikrer varig vern og pleie og absorberes raskt ved påføring.
Bivoks „forsegler“ potene og beskytter mot slitasje, is og salt.
Beskyttelse av poter er like viktig sommer som vinter.

PLAQUE EX FORTE

Plaque Ex Forte Plus

Med det patenterte stoffet Lactobacillus
paracasei som har den egenskapen at det
registrerer de kariesfremkallende bakteriene (Streptococcus mutans), slik at de klumper seg sammen med dem og på denne
måten gjør dem ufarlige. Kariesfremkallende bakterier som Streptococcus mutans, fester seg til overflaten av tennene.
De bruker sukker som et næringsstoff og
produsere syrer som angriper tannemal-

Dr.Clauder‘s Plaque Ex Forte Plus er et
nyskapende produkt innen tannhygiene for hund og katt. Mikrosølvpartikler
og tranebærekstrakt gir en antibakteriell effekt på tennene og hindrer dermed
adhesjon og formering av bakterier som
forårsaker plakk. Den nye praktisk applikatoren gjør dosering svært enkel. Mikrosølvet i Dr.Clauder‘s innovative Plaque
Ex Forte Plus forhindrer bakterier i å feste

jen og hull vil utvikle seg i tennene. Plaque
Ex Forte gjenkjenner kariesbakterier, fester
seg til dem og klumper med de uønskede patogene. Bakterieklumper blir svelget
med spyttet eller spyttet fra munnhulen.
Den aktive ingrediensen virker innen ti til
femten sekunder. Plaque Ex Forte virker
spesifikt mot uønskede karies og bidrar til
å opprettholde en sunn og gunstig mikroflora i munnen.

seg til tennene slik at de forblir rene og
sunne. Tannråte og plakk forebygges helt
naturlig uten store anstrengelser. Forskere
har nå funnet ut hvordan tranebærjuice
hindrer dannelse av tannplakk, det blokkerer bakterier med en gruppe enzymer
som forhindrer at plakk dannes. Sammen
med andre effektive komponenter hjelper
Plaque Ex Forte Plus til med å gi hunden
en sunn tannhygiene.

inneholder patenterte
aktive ingredienser
sunne

tenner

SMART TANNHYGIENE
MED NATURLIGE INGREDIENSER

høy

virkningsgrad
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Hygiene

Stay Away Spray

Dr.Clauder´s Stay Away Spray holder hunder og katter bort fra områder de ikke får oppholde seg. Spray grundig på disse stedene så er
de beskyttet over lang tid. Hunder og katter holder seg unna og føler
derfor ikke behovet for å «markere» dette stedet eller gjenstanden. Dr.
Clauder´s Stay Away Spray er ikke da bare et hjelpemiddel men kan
også sees på som et «læremiddel» mot uønsket markering.

for ditt hjem

Å eie et kjæledyr gir mest glede men det følger også med mye arbeid og ansvar. I
vekstfasen kommer ulykker med urin eller avføringsflekker og senere i voksen alder kan
flekkene komme med oppkast etc. Sengen hunden ligger i eller selv godstolen kan få
hard medfart med tanke på «markering» i form av urin.
Nesten for et hvert «lite uhell» vi har en passende løsning. Meget effektive rengjøringskonsentrater som spray eller flytende konsentrat, samt produkter som binder lukt slik at
du raskt kan eliminere ulykkene.

Stain Away Spray

Dr.Clauder´s Stain Away Fjerner flekker uten problem på de fleste underlag. Fjerner typiske flekker etter for eksempel, urin, avføring, oppkast
og spytt uten problemer. Etterlater ingen rester. Fjerner lukten, også etter
«markering» slik at det ikke skjer igjen.

Desinfeksjonsspray

Dr.Clauder´s Desinfiserende Spray dreper bakterier og sopp. Reduserer
risikoen for infeksjoner og er derfor godt egnet til desinfisering av områder der f. eks. maten tilberedes. Dr.Clauder´s Desinfiserende Spray
er ikke blekende men de anbefales å ta en test på lite synlig område
før bruk på materialet det skal brukes på. Desinfiserende spray er også
meget effektiv i bur som brukes av flere dyr og på stellebord etc.
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Mot utøy

Hvitløksgranulat

Hvem har noen gang likt flått, lopper eller annet utøy på deres hund eller katt? Og hvem
ønsker å behandle sine dyr med gift? Ingen!

Dr.Clauder´s hvitløksgranulat har en naturlig effekt av bestanddelene
i hvitløk, et verdifullt supplement til mat. I tillegg blir nivået av hvitløk
og løk så høyt at huden blir et miljø der skadedyr ikke lenger føler seg
komfortabel.

Dr. Clauder´s har derfor brukt egenskapene til noen naturlige næringsstoffer og aktive
ingredienser for å holde skadedyr unna. Helt naturlig - Helt giftfritt.

Spray for bur og liggeplass
Dr. Clauder´s spray mot utøy
• mot lopper og midd
• brukes i tillegg til behandling av dyret
• for effektiv skadedyrbekjempelse i omgivelsene og
i plasser der de formerer seg

utøy
en sjanse!

Ikke gi

Anti skadedyr med Maragosa

Dr.Clauder´s Anti Skadedyr Spray med Maragosa (neem) er en effektiv
og naturlig beskyttelse mot lopper, flått og andre skadedyr. Maragosaekstrakt, den rene aktive forbindelsen fra neem treet, er en naturlig
forsvarssubstans mot insekter. Effekten er vitenskapelig bevist og er rent
biologisk og naturlig. Inneholder i tillegg macadamianøttolje som lindrer hud som allerede er påvirket av skadedyr.

Pipetter med Maragosa mot flått
og lopper

Den naturlige beskyttelse mot flått, lopper og andre skadedyr. Fungerer
helt organisk med naturlige ingredienser (maragosa) fra neemtreet og
lavendelolje. Neem ekstrakt er en naturlig insektmiddel og er hentet fra
frøene av neem treet. Dette stoffet i seg selv er pålitelig og effektivt, og
toksikologisk trygg ved tilsiktet bruk, helt uten bivirkninger.
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DEKLARASJON ALFABETISK
SELECTED MEAT - VÅTFÒR

LUDWIGS KALV
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt av kalv (muskel
24%, hjerte 20%, lung 20%), søtpoteter (10%), gresskar (8%), epler,
pastinakk, brokkoli, tyttebær (2%), rapsolje, løvetann, gressløk , anis,
sjøgress. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 8,3%, uraffinerte
oljer og fett 4,0%, råfiber 1,0%, råaske 1,0%, fuktighet: 78,0%,
kalsium 0,14%, fosfor 0,11%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,500 IE, vitamin D3 (E671) 250
IE, vitamin E 25 mg.

TERAPEUTISK DIETT FOR HUD OG PELS (FSD)
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kylling, ris, agurkurtolje, solsikkeolje, linfrøolje, kalsiumkarbonat. ANALYSE BESTANDDELER: Råprotein 10,2%, råfett 6,2%, råfiber 0,5%, råaske
2,5%, fuktighet 75%, N-3-eikosapentaensyre 0,65%, dokosaheksaensyre og n-3 0,65%, n-6 linolsyre 0,47%, alfa-linolensyre n-3
0,08%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer:
Vitamin D3 200 IE, vitamin E all rac-alfa-tokoferol acetate 30mg,
sink som sinksulfat monohydrat 15mg, mangan som manganosulfat monohydrat 3mg, jod som kalsium iodate vannfri 0.75mg,
selen som natriumselenitt 0,03 mg. Teknologiske tilsetningsstoffer:
Cassia Gum 2900mg. Den anbefalte varigheten for Dr.Clauder
sin FSD er opp til 2 måneder. Det anbefales å søke råd hos en
veterinær før fôring.

LUDWIGS LAM
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Lammekjøtt 17%,
Lammehjerter 17%, Lammelung 15%, Lammehenn 15%, Gresskar,
Spinat (4%), Tomat, Bringebær (2%), Fennikelfrø (1%), Basilikum,
Knuste Linfrø, Sjøalger, Eggskall og Andeansalt. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 8,3%, uraffinerte oljer og fett 4,0%, råfiber
1,0%, råaske 1,0%, fuktighet: 78,0%, kalsium 0,14%, TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2500
IE, Vitamin D3 (E671) 250 IE, Vitamin E 25 mg.

TERAPEUTISK DIETT INTESTINAL (IRD)
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kylling, potet,
lakseolje, kalsiumkarbonat, natriumklorid, mannan-oligosakkarider.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 6,7%, råfett 10%, råfiber
0,2%, råaske 2,2%, fuktighet 80%, natrium 0,14%, kalium 0,87%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin
A 4,000IU, vitamin D3 400IU, vitamin E 80 mg, kobber 5mg, jod
0.75mg, mangan 3 mg, selen 0,03 mg, sink 15mg. TEKNOLOGISKE TILSETNINGSSTOFFER: Cassia Gum 2 900 mg. Den anbefalte
varigheten for Dr.Clauder sin Tarm Diet er opp til 6 måneder. Søk
råd hos en veterinær før bruk eller før forlenge bruksperioden.

TERAPEUTISK NYREDIETT (RSD)
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kylling, okse, ris,
laksolje, kalsiumkarbonat. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein
6,6%, råfett 12,9%, råaske 2%, råfiber 0,2%, fuktighet 70%, kalsium
0,21%, fosfor 0,17%, natrium 0,05%, kalium 0,24%, magnesium
0,03%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer:
Vitamin A 5,500IU, vitamin D3 400 IE vitamin E all rac-alphatokoferylacetat 300mg, kobber (kobber (II) sulfat pentahydrat 5mg,
jod (Calcium iodate, vannfri 0.75mg, mangan (mangan (II) sulfat
monohydrat 3mg, selen (natriumselenitt) 0,03 mg, sink (sink sulfat
monohydrat) 15mg TEKNOLOGISKE TILSETNINGSSTOFFER: Cassia
Gum 2 900 mg Den anbefalte varigheten for Dr.Clauder sin RSD er
opp til 6 måneder. Det anbefales å søke råd hos en veterinær før
fôring eller utvide den anbefalte varighet.

TERAPEUTISK LEVERDIETT (LPD)
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kylling, ris,
laksolje, yucca Schidigera, FOS, mannan-oligosakkarider,
kalsiumkarbonat, natriumklorid. ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 5,5%, råfett 6,5%, råfiber 0,5%, råaske 2,3%, fuktighet
75%, kalsium 0,14%, fosfor 0,27%, natrium 0,14%, omega3
0,14%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer:
Vitamin D3 500IU vitamin E all rac-alpha-tokoferylacetat 90mg,
kobber (kobber (II) sulfat pentahydrat 0.75mg, jod (kalsiumiodate,
vannfri) 0.75mg, mangan (mangan (II) sulfat monohydrat 3mg,
selen (natriumselenitt) 0,03 mg, sink (sink sulfat monohydrat)
15mg TEKNOLOGISKE TILSETNINGSSTOFFER: Cassia Gum 2900
mg Den anbefalte varigheten for Dr.Clauder er LPD er opp til 6
måneder. Det anbefales å søke råd hos en veterinær før fôring
eller utvide den anbefalte varighet.

UTVALGT KJØTT AND
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt og animalske
biprodukter, (40% fra and), korn, mineraler, inulin (frukto-oligosakkarider) 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 7,5%, råfett
6,0%, råfiber 0,4%, råaske 2,0%, fuktighet 80%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672): 2500 IE;
Vitamin D3 (E671): 250 dvs;. Vitamin E: 25 mg.
UTVALGT KJØTT KYLLING
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt og animalske
biprodukter, (35% fra kylling), korn, mineraler, inulin (frukto-oligosakkarider) 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 7,5%, råfett
6,0%, råfiber 0,4%, råaske 2,0%, fuktighet 80%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672): 2500 IE;
Vitamin D3 (E671): 250 dvs;. Vitamin E: 25 mg.

LUDWIGSWELT HIRSCH & WILD
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Muskelkjøtt av
Hirsch & Reh (59%), Gulrotter, Poteter (4%), squash, pastinakk, eple
(8%), Tyttebær (4%), gressløk, rapsolje, pollen, tang, eggeskall,
andeasalt. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 9,5%, råoljer
und -fett 5,6%, råfiber 0,3%, råaske 0,8%, fuktighet 78%, kalsium
0,12%, fosfor 0,09%. TILSETNINGSSTOFFER/ KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer TILSETNINGER/KG. Vitamin A (E672) 2.500IE,
Vitamin D3 (E671) 250IE, Vitamin E 25mg.

UTVALGT KJØTT KYLLINGHJERTER
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kyllinghjerter 22%,
Kylling 20% (kjøtt, hals, lever), Svinekjøtt 16% (kjøtt, lever, lung), Oksekjøtt 10% (kjøtt, lung, lever, hjerte, nyre), mineraler 1%, inulin 1%.
ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 11%, råfett 5,5%, råfiber
0,6%, råaske 1,5%, fuktighet 78%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2.000IU, vitamin D3
(E671) 200 IE, vitamin E 25 mg.

LUDWIGSWELT KYLLING
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kylling- & kyllinghjerter (25%), Hühnermägen (25%), kyllinglever (22%), Gresskar,
eplel, pastinakk (5%), rapsolje, løvetann (1%), kamille (1%), nyper,
andeasalt, eggeskalln, tang. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 8,3%, råoljer und -fett 5,4%, råfiber 0,8%, råaske 1,3%, fuktighet 78%, kalsium 0,13%, fosfor 0,10%. TILSETNINGSSTOFFER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer TILSETNINGER/KG. Vitamin
A (E672) 2.500IE, Vitamin D3 (E671) 250IE, Vitamin E 25mg.

UTVALGT KJØTT HJORT & POTET
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Hjort 30% (lung, lever,
hjerte og 17% rent hjortekjøtt), And og Svinekjøtt, potet 10%, lakseolje
1%, mineraler 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 9,5%,
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råfett 6,0%, råfiber 0,5%, råaske 2,0%, fuktighet 78,0%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,500
IE, vitamin D3 (E671) 250 IE, vitamin E 25 mg.
UTVALGT KJØTT JUNIOR
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Sammensetning: Kjøtt
(Oksekjøtt 42%, svinekjøtt 29%, kylling 29%), mineraler, gjærekstrakter (gjærbetaglukaner 0,2%). ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 11,5%, råfett 6,5%, råfiber 0,4%, råaske 2%, fuktighet 78%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A
(E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671) 200 IE, vitamin E 25 mg.
UTLALGT KJØTT KALV & GRØNNSAKER
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kalvekjøtt 61% (kjøtt
35%, kalvelung 29%, kalvelever, hjerte, kidney 21%), Gelatinehydrosylate 4%, gulrøtter 6%, erter 4%, mineraler 1%. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 9,0%, råfett 6,0%, råfiber 0,5%, råaske
2,0%, fuktighet 78,0%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,500 IE, vitamin D3 (E671) 250
IE, vitamin E 25 mg.
UTVALGT KJØTT HODEKJØTT AV OKSE
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt av storfehode
21%, oksekjøtt 18% (kjøtt, lung, lever, hjerte, nyre), Kylling 15% (kjøtt,
hals, lever), svinekjøtt 14% (kjøtt, lever, lung) mineraler 1%, inulin 1%.
ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 11,5%, råfett 6%, råfiber
0,6%, råaske 1,5%, fuktighet 78%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE, vitamin D3
(E671) 200 IE, vitamin E 25 mg.
UTVALGT KJØTT LAKS & RIS
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt og animalske
biprodukter, fisk og fiskebiprodukter (15% fra laks), korn (5% ris),
mineraler, lakseolje 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein
9,5%, råfett 6,5%, råfiber 0,4%, råaske 2,0%, fuktighet 80%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672)
2500 IE, vitamin D3 (E671) 250 IE vitamin E 25 mg.
UTVALGT KJØTT LAM & EPLE
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Lam 60% (lammelung
57%, lammestrupe 17%, lammekjøtt 12%, lammelever 7% , lammehjerte 7%), gelatinehydrosylate 4%, eple 20%, mineraler 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 8,0%, råfett 5,0%, råfiber 0,5%,
råaske 2,0%, fuktighet 80,0%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,500 IE, vitamin D3 (E671) 250
IE, vitamin E 25 mg.
UTVALGT KJØTT LAM & RIS
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Lam 30% (lung,
strupe, kjøtt, lever, hjerte), And 14% (kjøtt hals, lever), svinekjøtt 13%
(kjøtt, lever, lung, fett), oksekjøtt 10% (kjøtt, lung, lever, hjerte, nyre),
ris 4%, mineraler 1%,inulin 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 11%, råfett 5,5%, råfiber 0,4%, råaske 1,8%, fuktighet 78%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A
(E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671) 200 IE, vitamin E 25 mg.
UTVALGT KJØTT AV
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Sammensetning:
Storfeav 22%, oksekjøtt 18% (kjøtt, lung, lever, hjerte, nyre), kylling
14% (kjøtt, hals, lever), svinekjøtt 14% (kjøtt, lever, lung), mineraler
1%, inulin 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 10,8%, råfett
6,5%, råfiber 0,6%, råaske 1,5%, fuktighet 79%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE,
vitamin D3 (E671) 200 IE, vitamin E 25 mg.

UTVALGT KJØTT KALKUN & RIS
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kalkun 30%, and 14%
(kjøtt, hals, lever), svinekjøtt 13%(kjøtt, lever, lung), oksekjøtt 10%
(kjøtt, lung, lever, hjerte, nyre), ris 4%, mineraler 1%, inulin 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 10,8%, råfett 4,8%, råfiber 0,5%,
råaske 2,2%, fuktighet 78%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671) 200
IE, vitamin E 25 mg.
SELECTED MEAT KALKUN OG RIS CUP
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt og animalske
biprodukter (min. 15% Kalkun), hvete (Ris min. 5%), mineraler, olje av
Laks 1%.Mineraler. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 9,5%,
råfett 6,5%, råfiber 0,4%, råaske 2%, fuktighet 80%. TILSETNINGSSTOFFER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer TILSETNINGER/
KG. Vitamin A 2.500IE, D3 250IE, E (enn Alphatocopherolacetat)
25mg.
SELECTED MEAT OKSE
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: 72% av Okse (Muskelkjøtt, lever, lung, hjerte, nyre, innmat), 14,5% av kylling (Muskelkjøtt,
lever), 11,5% av Svinekjøtt (Muskelkjøtt, lung), 1% Mineraler, 1%
Inulin aus Zichorien. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 11%,
råfett 6%, råfiber 0,6%, råaske 1,5%, fuktighet 79%. TILSETNINGSSTOFFER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer TILSETNINGER/
KG. Vit. D3 (E671) 200 I.E., Vit. E (Alpha-Tocopherolacetat) 50mg,
Jod (E2, enn Calciumjodat, uten vann) 0,2mg, Mangan (E5, enn
Mangan (II) Sulfat) 2mg, Sink (E6, enn Sinksulfat, Monohydrat)
20mg.
UTVALGT KJØTT SENIOR
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt (And 26%,
kylling 13%, kalkun 9%, svinekjøtt 8%, storfekjøtt 8%), korn (havre
5%), mineraler, oljer (tistelolje), gjærekstrakt (gjærbetaglukan 0,2%).
ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 8,9%, råfett 4,2%, råfiber
0,4%, råaske 2%, fuktighet 78%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671)
200 IE, vitamin E 25 mg.
SENSITIV REN KYLLING
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kyllingkjøtt 100%,
mineraler. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 10,8%, råfett
6%, råfiber 0,3%, råaske 2,2%, fuktighet 78%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE,
vitamin D3 (E671) 200 IE, Vitamin E 25 mg.
SENSIBLE REN KENGURU
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt og animalske
derivater 99% (100% kenguru, kenguruhjerte, kengurukjøtt, kengurulever, kengurulunge), Mineraler 1% ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 12%, råfett 4,5%, råfiber 0,4%, råaske 2%, fuktighet 77%
TILSETNINGER/KG: Vitamin D3 (E671) 200IE, Vitamin E 50mg,
Jod enn Calciumjodat uten vann 0,2mg, Mangan enn Mangan .(II)Sulfat, Sink aks Sinksulfat, Monohydrat 20mg.
SENSIBLE REN LAKS
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: fisk og fiskebiprodukter 99% (100% av Laks), Mineraler 1%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 8%, råfett 5,1%, råfiber 0,3%, råaske 2,8%, fuktighet
77%. TILSETNINGSSTOFFER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer
TILSETNINGER/KG.Vitamin A (E672) 3.000IE, Vitamin D3 (E671)
200IE, Vitamin E (enn all
rac-Alphatocopherolacetat) 30mg.
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SENSITIV REN LAMMEKJØTT
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Lammekjøtt 100%,
mineraler. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 11%, råfett
6,2%, råfiber 0,3%, råaske 1,8%, fuktighet 78%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE,
vitamin D3 (E671) 200 IE, Vitamin E 25 mg.

kjøtt, egg, kyllingfett, solsikkeolje, ølgjær, mineraler. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 5,1%, råfett og oljer 6,5%, råfiber 0,4%,
råaske 1,1%, fuktighet 78%, kalsium 0,19%, fosfor 0,12%, natrium
0,03%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer:
Vitamin A (E672) 2.000IU, vitamin D3 (E671) 200 IE, Vitamin E 25
mg, sink (E6-sink sulfat) 15 mg, mangan (E5-as mangan sulfat) 3mg,
jod (E2 -as iodate) 0,75mg.

SENSIBLE REN HEST
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt og animalske
biprodukter99% (100% av Pferd: Pferdehjert, Pferdefkjøtt, Pferdelever,
Pferdelung), Mineraler 1% ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein
12,5%, råfett 5,5%, råfiber 0,4%, råaske 1,5%, fuktighet 79%
TILSETNINGER/KG: Vitamin D3 (E671) 200IE, Vitamin E 50mg, Jod
enn Calciumjodat, uten vann 0,2mg, Mangan enn Mangan-(II)-Sulfat
2mg, Sink enn Sinksulfat, Monohydrat 20mg

SPESIALDIETT LAVPROTEIN
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: ris, kylling, mais,
kyllingfett, oksekjøtt, egg, laks, solsikkeolje, ølgjær, mineraler.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 4,8%, råfett og oljer 6,5%,
råfiber 0,5%, råaske 1,3%, fuktighet 76%, kalsium 0,23%, fosfor
0,12%, natrium 0,05%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671) 200 IE,
vitamin E 25mg, sink (E6-sink sulfat) 15 mg, mangan (E5-as mangan
sulfat) 3mg, jod (E2 -as iodate) 0,75mg.

SENSITIV RENT OKSEKJØTT
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Oksekjøtt 100%,
mineraler. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 11,5%, råfett
6%, råfiber 0,3%, råaske 1,4%, fuktighet 78%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE,
vitamin D3 (E671) 200 IE, Vitamin E 25 mg.

SPESIALDIETT SENSITIV
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Lam, ris, mineraler.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 9,5%, råfett 6%, råfiber 1%,
råaske 2,6%, fuktighet 78%, kalsium 0,26%, fosfor 0,21%, natrium
0,16%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671) 200 IE, vitamin E 25mg,
sink (E6-sink sulfat) 15 mg, mangan (E5-as mangan sulfat) 3mg, jod
(E2 -as iodate) 0,75mg.

SELECTED MEAT SENSIBLE SVINEKJØTT PUR
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kjøtt og animalske
99% (100% av Svinekjøtt: Svinekjøttehjert, Svinekjøttefkjøtt,
Svinekjøttelever, Svinekjøttelung), Mineraler 1%. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 10,6%, råfett 6,1%, råfiber 0,4%, råaske
1,8%, fuktighet 75% TILSETNINGSSTOFFER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer TILSETNINGER/KG. Vitamin A (E672) 3.000IE,
Vitamin D3 (E671) 200IE, Vitamin E 30mg.

SELECTED MEAT TRUTHAHN & POTET
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: 42% av Truthahn
(Muskelkjøtt, Hjert, lever, Magen), 21% von der And (Muskelkjøtt,
lever), 21% av Svinekjøtt (Lung, lever), 14% Poteter, 1% Lakseolje,
1% Mineraler. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 10%, råfett
6%, råfiber 0,4%, råaske 2%, fuktighet 79%. TILSETNINGSSTOFFER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer TILSETNINGER/KG. Vit. D3
(E671) 200I.E., Vit. E (Alpha-Tocopherolacetat) 50mg, Jod (E2, enn
Calciumjodat, uten vann) 0,2mg, Mangan (E5, enn Mangan (II)
Sulfat) 2mg, Sink (E6, enn Sinksulfat, Monohydrat) 20mg.

SPESIALDIETT HØYFIBER - PROTEIN
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kyllinglever, oksekjøtt,
mais, cellulose, ris, fisk, solsikkeolje, ølgjær, mineraler. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 5,9%, råfett og oljer 2,0%, råfiber 3,8%,
råaske 1,1%, fuktighet 78%, kalsium 0,18%, fosfor 0,12%, natrium
0,06%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671) 200 IE, vitamin E 25mg,
sink (E6-sink sulfat) 15 mg, mangan (E5-as mangan sulfat) 3mg, jod
(E2 -as iodate) 0,75mg.

SELECTED MEAT WILD
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: 44% av Wild
(Muskelkjøtt, Innereien), 20% von der And (Muskelkjøtt, lever), 17%
av Okse (Muskelkjøtt, Innereien), 17% von Svinekjøtt (Muskelkjøtt,
Innereien), 1% Mineraler, 1% Inulin aus Zichorien. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 11%, råfett 6%, råfiber 0,6%, råaske
2%, fuktighet 79%. TILSETNINGSSTOFFER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer TILSETNINGER/KG. Vit. D3 (E671) 200 I.E., Vit. E
(Alpha-Tocopherolacetat) 50mg, Jod (E2, enn Calciumjodat, uten
vann) 0,2mg, Mangan (E5, enn Mangan (II) Sulfat) 2mg, Sink (E6,
enn Sinksulfat, Monohydrat) 20mg.

SPESIALDIETT INTESTINAL
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Kylling, lever, ris,
mais, egg, cottage cheese, solsikkeolje, ølgjær, mineraler. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 7%, råfett og oljer 3,9%, råfiber
0,7%, råaske 1,4%, fuktighet 78%, kalsium 0,22%, fosfor 0,16%,
natrium 0, 14%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671) 200 IE, vitamin
E 25mg, sink (E6-sink sulfat) 15 mg, mangan (E5-as mangan sulfat)
3mg, jod (E2 -as iodate) 0,75mg.

FUNCTION & CARE - KOSTTILSKUDD
COMPLEX 10 MULTIOLJE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Melk og
meieriprodukter, fett og oljer, kjøtt og animalske produkter, mineraler.
ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 30,0%, råfett 19,0%, råfiber
0,6%, råaske 7,25%, Kalsium 1,0%, Fosfor 0,8%, Natrium 0,29%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A
62 500 IE, Vit.D3 2000 IE, Vit. E 35 mg, 75 mg Vit.B1, Vit .B2 50
mg, 75 mcg av Vit.B12, nikotinsyre 150 mg, 150 mg pantotensyre,
12,5 mg folsyre, kolin klorid 1250 mg, C 1250 mg, jern (jernsulfat,
monohydrat) 2 9 mg, jod (kalsium iodate, heksahydratet) 7 mg,
Cobalt (Cobalt II karbonat, monohydrat) 2 mg, mangan (mangan-II sulfat, monohydrat) 25 mg, sink (sinksulfat monohydrat ) 3mg.

SPESIALDIETT LAVKALORI
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Lung, innmat, lever,
hvetekim, cellulose, ølgjær, solsikkeolje, mineraler. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 6,8%, råfett og oljer 1,9%, råfiber 3,7%,
råaske 1,6%, fuktighet 81%, kalsium 0,24%, fosfor 0,17%, natrium
0,14%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (E672) 2,000 IE, vitamin D3 (E671) 200 IE, vitamin E 25mg,
sink (E6-sink sulfat) 15 mg, mangan (E5-as mangan sulfat) 3mg, jod
(E2 -as iodate) 0,75mg.
SPESIALDIETT LAV NATRIUM
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: ris, kylling, korn,
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COMPLEX 20 URTEOLJE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Tistelolje,
maisolje , valnøttolje, solsikkeolje, druekjerneolje , linfrøolje , urter
(for eksempel: Alfalfakløver, nesleurt, Gyldenris, rosmarinblader,
Comfreyblad, Calamus, Alchemillaurt, johannesurt, rueurt, ryllik,
stemorsblomst, Burdockrot, lakrisrot, anisfrø, einebær, selleri, løpstikke), laksolje, gjærbetaglucan (0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 1,0%, råfett 97,0%, råfiber 1,0%, råaske 0,5%. TILSETNINGSSTOFFER/KG: Tilsetningsstoffer teknologiske: antioksidanter,
konserveringsmidler.
COMPLEX 20 URTEPULVER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Urter (for
eksempel: Alfalfakløver, nesleurt, Gyldenris, rosmarinblader,
Comfreyblad, Calamus, Alchemillaurt, johannesurt, rueurt, ryllik,
stemorsblomst, Burdockrot, lakrisrot, anisfrø, einebær, selleri,
løpstikke), spesialgjær, tang, plante ekstrakter, mineraler. ANALYSE:
BESTANDDELER Råprotein 17%, råfett 0,5%, rå fiber 13,2%, råaske
12,5%, kalsium 1,2%, fosfor 0,4%, natrium 0,02%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vit.A 52,000.00 IU, D3
2,000.00 IE, E 260 mg, 62.40mg av B1, B2 41.60 mg, 31,2 0 mg
B6, B12 83.20 mcg, 12 4,80 mg nikotinsyre, pantotensyre 78.00 mg,
6,24 mg folsyre, biotin 208,00 mcg, C 124,80 mg - jern (som jern
sulfat monohydrat) 400mg, mangan (mangansulfat monohydrat II) x4
00mg, sink (sinksulfat monohydrat), 68,25 mg, jod (kalsium iodate
heksahydratet) 3,41 mg, kobolt (kobolt-II-carbamat monohydrat)
0.21mg Bascobalt-II-carbamate monohydrat) 0.21mg.
ENERGY & FIT ALTRAN
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: 100% Tran.
ANALYTISKE BESTANDDELER: råfett 99,9%. TILSETNINGER/KG:
Ikke relevant.
ENERGY & FIT LEZITRAN
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Tran, Maisolje,
Lesitin ANALYTISKE BESTANDDELER: råfett 99,5%. TILSETNINGER/
KG: Ikke relevant.
POWER FRESH PASTA
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Vegetabilsk
biprodukter, oljer og fett, matgjær. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 7,2%, råfett 28,4%, råfiber 0,1%, råaske 3,1%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vit A 120
000 IE, vitamin D3 2000 IE, vitamin E 72 mg, vitamin B1 144 mg,
Vitamin B2 144 mg, 96 mg vitamin B6, vitamin B12 144 mcg,
Vitamin C 2400 mg, 288 mg nikotinsyre, pantotensyre 288 mg,
380 mg av inositol, L-karnitin 1,5%. Mangan (mangan-II -sulphate
monohydrat) 31 mg, sink (sinksulfat-monohydrat) 4,125 mg jern
(ferrosulfat-monohydrat) 36.75 mg, kobolt (kobolt) 2,64 mg, Jod
(kaliumjodid) 08:14 mg, magnesium (magnesiumsulfat) 106 mg,
975 mg natriumklorid, kalsium (Kalsium format) 2.300mg, fosfor
(Disodium Phosphate) 210 mg, kalium (Kaliumklorid) 1100mg.
Teknologisk: Inneholder konserveringsmidler.
PELS PLUS GJÆRGRANULAT
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Matgjær, korn
og vegetabilske biprodukter, sukker (glukose), oljer og fett, mineraler. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 40,0%, råfett 6,9%,
råfiber 2,0%, råaske 7,5%, Kalsium 1,3%, Fosfor 0,8%, Natrium
0,24%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: A
50,00 0 IU mg, D3 2,0 00 IE, E 250mg, jern (jern sulfat monohydrat) 160 mg, Jod (som kalsium iodate) 1 mg, kobolt (koboltkarbonat) 1 mg, Mangan (manganese- II -sulphate monohydrat) 62 mg,
sink (sink sulfat monohydrat) 3 mg. D L-metionin 1,0%, 0,5% lysin.

PELSGLANS OLJE AV LAKS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. Sammensetning: Naturlig kaldpresset
lakseolje 100% ANALYTISKE BESTANDDELER: Råfett 99,9%.
PELSPLUS HÅRKOMPLEKS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: dekstrose,
laktose, kollagen, gjær. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein
7,5%, råfett 0,2%, råfiber 0,0%, råaske 1,2%, fuktighet 47,0%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Nærings:
63 000 IE vitamin A, vitamin D3 2000 IE, vitamin 37 mg, 75 mg
Vit.B1, Vit.B2 75mg, B6 50mg, Vit.B12 75 mcg, vit C 1250 mg,
biotin 90,000mcg, nikotinsyre 150mg, folsyre 12mg, 150mg av
pantotensyre, DL-metionin 2500 mg, lysin 10 000 mg. Teknologisk:
Inneholder konserveringsmidler.
HAIR & SKIN DERMA PLUS FORTE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Vegetabilske
oljer, Kylling protein (tørket), Gelatinhydrolysat (2%), Hyaluronsäure
(0,2%). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 8%, råfett 21,3%,
råfiber 0,5%, råaske 1%, fuktighet 65%. TILSETNINGSSTOFFER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer TILSETNINGER/KG. Vitaminer:
A: 650.000IE, D3: 16.000IE, E: 3.400mg, C: 2.900 mg, biotin
500.000mcg, B1: 480mg, B2: 320mg, B6: 240mg, B12: 640mcg,
nicotinsyre 960mg, Pantotensyre 600mg, folat 48mg, Cholinchlorid
2.000mg, Jern (enn Jern-II-Sulfat, Monohydrat) 400mg, Jod (enn
Calciumjodat, uten vann) 3,4mg, Mangan (enn Mangan-II-Oxyd)
160mg, Sink (enn Sinksulfat, Monohydrat) 68mg. Teknologiske
TILSETNINGER/KG. Med konserveringsmiddel, mit Emulgator.
HAIR & SKIN MULTIDERM TABLETTEN
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Spesialfôr gjær,
Kylling protein (tørket), Melkeprodukter, Gelatinhydrolysat (10%),
Omega3-Pulver (3,8%), Dikalsiumfosfat, eplezellulose, Djevelens Claw
pulver (1,5%), Calciumcarbonat, gjær-Betaglucan (0,5%). ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 36%, råfett 3,8%, råfiber 3,25%, råaske
8%. TILSETNINGER/KG: Vitaminer A: 200.000IE, D3: 8.000IE, E:
1.000mg, C: 480mg, biotin 20.000mcg, B1: 240mg, B2: 160mg, B6:
120mg, B12: 320mcg, nicotinsyre 480mg, Pantotensyre 300mg, folat
24mg, Cholinchlorid 2.000mg. Jern (enn Jern-II-Sulfat, Monohydrat)
400mg, Jod (enn Calciumjodat, uten vann) 3,4mg, Mangan (enn
Mangan-II-Oxyd) 160mg, Sink (enn Sinksulfat, Monohydrat) 68mg.
Teknologiske TILSETNINGER/KG. Med konserveringsmiddel.
STYRKE PLUS MOR OG VALPEPASTA
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: kjøtt og animalske biprodukter, vegetabilske biprodukter, oljer og fett, vann 14%.
ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 30,4%, råfett 19,5%, råfiber
0,7%, råaske 3,0%, fuktighet 14,0%. - Metabol. Energi: 4500 kcal/
kg. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vit.A 31
000 IE, vitamin D3 2000 IE, Vitamin E 19 mg. Vit.B1 38 mg, B2 38
mg, 25 mg av B6, B12 38 mcg, C 625 mg, 75 mg niacin, folsyre, 6
mg, 75 mg av pantotensyre, metionin 4480 mg. Teknologisk: Inneholder konserveringsmidler.
MINERAL & FIT BONEFORT
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Mineraler.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Kalsium 22,0%, fosfor 6,0%, natrium
4,0%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: A 275
000 IU, D3 9000 IE, E (som Alphatocopherolacetat) 225 mg, 30.mg
av B1, B2 20 mg, 15 mg B6, B12 40 mcg, C 60 mg biotin 100mcg,
jern (jernsulfat, monohydrat) 400 mg, Jod (kalsium-iodate, heksahydratet) 3,5 mg, kobolt (kobolt II karbonat, monohydrat) 2 mg, mangan
(mangan sulfate II monohydrat) 155 mg, sink (sink sulfat monohydrat)
105 mg, kobber (kuprisulfat pentahydrate) 75 mg.
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MINERAL & FIT KALSIUM TABLETTER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Mineraler, gjær,
melk og melkeprodukter, biprodukter av grønnsaker. ANALYTISKE
BESTANDDELER: råprotein 12,0%, råfett 3,0%, råfiber 1,0%, råaske
65,0%, Kalsium 18,0%, Fosfor 7,0%, Natrium 2,9%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A 225 000 IU,
D3 10 000 IE, E (Alphatocopherolacetat) 125 mg, Iron (jernsulfat
monohydrat) 400mg, Mangan (mangan II oksid) 155mg, sink (sinksulfat monohydrat) 7 mg, jod (kalsium iodate, vannfri) 3mg, kobolt
(kobolt II karbonat, monohydrat) 2mg.

Natrium 0,4%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: 300 000 IE/UI, D3, 10 000 IE/UI, E 250 mg, B1 60 mg, B2 40
mg, B6 30 mg, B12 mcg 80, C 120 mg, biotin 200 mcg, K3 15 mg,
nikotinsyre 120 mg, Pantotensyre 76 mg, 6 mg folsyre, kolin klorid
mg 3000th Sporstoffer: jern (jernsulfat monohydrat) 400 mg, Jod
(kalsium iodate, heksahydratet) 2,5 mg, kobolt (kobolt II karbonat,
monohydrat) 2mg mangan (mangan-II -sulphate, monohydrat) 155
mg, sink (sinksulfat monohydrat) 7 mg.
PIGMENT AKTIV ALGOSAN
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Sjøalgemel
100% (Ascophyllum nodosum). ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råfiber 3,6%, råaske 25%.

MINERAL & FIT SPESIAL BEINMEL
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Mineraler,
vegetabilske biprodukter. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein
5,5%, råfett 1,8%, Råfiber 0,8%, råaske 81%

PIGMENT AKTIV GULROT GRANULATER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Korn, grønnsaker (gulrøtter min 40%.), Melk og melkeprodukter, sukker (glukose).
ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 23,0%, råfett 3,5%,
råfiber 7,0%, råaske 7,7%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer: Vitamin A 25000 UI, vitamin D3 11000 UI, vitamin
E 125 mg, Iron (jern sulfat monohydrat) 159 mg, Jod (kalsium iodate,
heksahydratet) 1,4 mg, kobolt (II mg som kobolt karbonat, monohydrat) 00:08 mg, mangan (mangan II oksid) 64 mg, sink (sink oksid)
27 mg. Teknologisk: Inneholder konserveringsmiddel.

MOBIL & FIT LEDDPULVER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kjøtt fra grønnleppede muslinger (Perna canaliculus 20%), gelatinhydrolysat (23%),
gjær, tangmel (Ascophyllum nodosum, 13,5%), maltkompleks, kiselgur,
gjærbetaglukan (0,02%). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein
6,0%, råfett 0,5%, råfiber 0,8%, råaske 6,0%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 2 0 0,000 IU, D3 8 000
IE, E 1000mg, B1 240 mg, B2 16 0 mg, B6 120mg, B12 320 mcg,
biotin 1.000mcg, nikotinsyre 480 mg, folsyre 24 mg , pantotensyre
kompleks 304 mg; DL-metionin 1,7%. Sensorisk: Djevelklo (harpagophytum procumbens 2%)

SENIOR TONIK SUPPORT COMPLEX
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Melk og meieriprodukter, jøtt og animalske produkter, Lecitin, sukker (dekstrose),
Oljer og fett, vann til 100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein
14%, råfett 6%, 0,5% råfiber, råaske 2%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 50.000IE, vitamin D3
50.000IE, Vitamin E 5.000mg, vitamin B1 500mg, 200mg B2, B6
200mg, 2000mg C, lysin 1,68%. Spurenelemand: jern (som jernsulfat monohydrat) 84 mg, jod (som kalsium iodate) 1mg, mangan (som
mangan II sulfat monohydrat) 31 mg, Sink (som Sinksulfat monohydrat) 1mg. Teknologisk: Inneholder konserveringsmiddel.

MOBILPRO LEDDOLJE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Tistelolje,
valnøttolje, druekjerneolje, solsikkeolje, linfrøolje, lakseolje, grønnleppet muslingkjøttkonsentrat (2%), kollagen (2%), gjærbetaglukan
(0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 3,4%, råfett 70,0%,
råfiber 0,5%, råaske 0,4%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer: Vitamin A 36 000 IU, D3 1 440 IE, E (Alphatocopherolacetat) 180 mg, Sink (sink sulfat) 270 mg. Teknologisk:
Inneholder naturlig konserveringsmiddel.

BUILDUP PLUS VALPEMELK
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Melk og
meieriprodukter, fett og oljer, kjøtt og animalske produkter, mineraler.
ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 30,0%, råfett 19,0%, råfiber
0,6%, råaske 7,25%, Kalsium 1,0%, Fosfor 0,8%, Natrium 0,29%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A
62 500 IE, Vit.D3 2000 IE, Vit. E 35 mg, 75 mg Vit.B1, Vit .B2 50
mg, 75 mcg av Vit.B12, nikotinsyre 150 mg, 150 mg pantotensyre,
12,5 mg folsyre, kolin klorid 1250 mg, C 1250 mg, jern (jernsulfat,
monohydrat) 2 9 mg, jod (kalsium iodate, heksahydratet) 7 mg,
Cobalt (Cobalt II karbonat, monohydrat) 2 mg, mangan (mangan-II sulfat, monohydrat) 25 mg, sink (sinksulfat monohydrat ) 3mg.

MOBIL & FIT LEDDTABLETTER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: kjøtt og animalske biprodukter (gelatinhydrolysat 43,5%), gjær, mineraler, vegetabilske biprodukter. ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 55,0%,
råfett 6,0%, råfiber 1,2%, råaske 5,5%, Kalsium 1,5%, Fosfor 1,1%,
Natrium 0,3%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 60000 IE, D3 5000 IE, E (alfa-tokoferol acetate)
500 mg, B1 500 mg, 200 mg B2, B6 200 mcg, biotin 200 000 mcg,
2000 mg av askorbinsyre , jern (ferrosulfat-monohydrat) 159 mg,
mangan (mangan II-oksyd) 64 mg sink (sinksulfat-monohydrat) 27
mg, jod (kalsium jodat, vannfri) 1,4 mg, kobolt (kobolt II karbonat,
monohydrat) 0,08 mg.
MULTIVITAL VITAMINPASTA
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Vegetabilsk
biprodukter, oljer og fett (valnøttolje 2%), gjær. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 5,0%, råfett 39,2%, råfiber 0,05%,
råaske 1,0%, fuktighet 10,0%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige
tilsetningsstoffer: Vit.A 400 000 IE, vitamin D3 16 000 IE, Vitamin E
2000mg.Vit.B1 480mg, 320 mg B2, B6 240mg, 640 mcg av B12,
niacin 960 mg, Folsyre 48 mg, 600 mg Pantotensyre, biotin 1 600
mcg. Teknologisk: Inneholder konserveringsmidler.

FUNKSJONELLT SNACKS
PREMIUM COUNTRYLINE AND
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Andekjøtt:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 40%, råfett: 7,7%,
råfiber 0,2%, råaske 5,6%, fuktighet 20%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Gjærbetaglucan (0,5%).
PREMIUM COUNTRYLINE KYLLING
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingkjøtt:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 48%, råfett 3,4%,
råfiber: 0,5%, råaske 3,4%, fuktighet 20%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Gjærbetaglucan (0,5%).

MULTIVITAL VITAMINTABLETTER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: gjær, melk og
melkeprodukter , kjøtt og animalske biprodukter, mineraler, gjærbetaglukaner (0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER: råprotein 35,0%,
råfett 4,0%, råfiber 2,3%, råaske 20,0%, Kalsium 4,5% Fosfor 3,0%,
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PREMIUM COUNTRYLINE KANIN
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kaninkjøtt:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 42%, råfett: 7,9%,
råfiber 0,2%, råaske 5,6%, fuktighet 20%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Gjærbetaglucan (0,5%).
PREMIUM COUNTRYLINE LAM
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Lammekjøtt:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 43%, råfett:
7,5%, råfiber: 0,5%, råaske 4,8%, fuktighet 20%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Gjærbetaglucan (0,5%).

TRAINEESNACK AND
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Andefilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 28,9%, råfett:
6,71%, råfiber 2,3%, råaske 3,6%, fuktighet 19,8%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS) 0,5%.
PREMIUM ANDEBRYST SNACKS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: 100% Andnfkjøtt. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 40%, råfett 2,46%,
råfiber 1,2%, råaske 3,4%, fuktighet 13,4%. TILSETNINGER/KG:
Ernaeringmessige tilsetningsstoffer: Inneholder prebiotika (FOS 0,5%).

PREMIUM COUNTRYLINE OKSE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Oksekjøtt:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 38%, råfett:
7,7%, råfiber 0,2%, råaske 4,8%, fuktighet 20%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Gjærbetaglucan (0,5%).

PREMIUM ANDEBRYST FILET
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Andebrystfilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 40,1%, råfett:
5,5%, råfiber: 0,4%, råaske 3,4%, fuktighet 23%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS)
0,5%.

DENTAL SNACK AND - LARGE BREED
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingfilet
(53%), Oksehud, maisstivelse, dikalsiumfosfat, fruktooligosakkarider (0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 52%, råfett
3%, råfiber 0,2%, råaske 4,5%, fuktighet 18%.
TILSETNINGSSTOFFER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer
TILSETNINGER/KG. Sinksulfat (ZnSO4) 1.000mg.

KYLLING TRAINEE SNACK
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingfilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 29%, råfett 5,5%,
råfiber 0,4%, råaske 2,5%, fuktighet 23%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosacharide (FOS) 0,5%.

DENTAL SNACK AND - MEDIUM BREED
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Andnfilet
(63%), Oksehud, maisstivelse, dikalsiumfosfat, fruktooligosakkarider (0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 47%, råfett
3%, råfiber 0,2%, råaske 4,5%, fuktighet 18%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Sinksulfat (ZnSO4)
1.000mg.
DENTAL SNACK AND - SELECTED MEATALL BREED
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Andnfilet
(73%), Okseerhaut, Maisstivelse, Dikalsiumfosfat, fruktooligosakkarider (0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER: 43%, råfett 2,5%,
råfiber 0,2%, råaske 4%, fuktighet 18%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Sinksulfat (ZnSO4) 1.000mg.
DENTAL SNACK KYLLING - LARGE BREED
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingfilet
(53%), Oksehud, maisstivelse, dikalsiumfosfat, fruktooligosakkarider (0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 52%, råfett
3%, råfiber 0,2%, råaske 4,5%, fuktighet 18%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Sinksulfat (ZnSO4)
1.000mg.
DENTAL SNACK KYLLING - MEDIUM BREED
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING Kyllingfilet
(63%), Oksehud, maisstivelse, dikalsiumfosfat, fruktooligosakkarider (0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 49%, råfett
2,5%, råfiber 0,2%, råaske 4,5%, fuktighet 18%. TILSETNINGER/
KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Sinksulfat (ZnSO4)
1.000mg.
DENTAL SNACK KYLLING - SELECTED MEATALL BREED
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingfilet
(73%), Oksehud, maisstivelse, dikalsiumfosfat, fruktooligosakkarider (0,5%). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 45%, råfett
2%, råfiber 0,2%, råaske 4%, fuktighet 18%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Sinksulfat (ZnSO4) 1.000mg.

PREMIUM KYLLINGBRYST FILET
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingbrystfilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 41,1%, råfett:
2,21%, råfiber: 0,1%, råaske 2,9%, fuktighet 26,4%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS) 0,5%.
PREMIUM KYLLINGFILET STRIMLER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingfilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 41,1%, råfett:
2,21%, råfiber: 0,6%, råaske 2,9%, fuktighet 26,4%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS) 0,5%.
PREMIUM KANINFILET STRIMLER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kaninkjøtt:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 37%, råfett: 5,2%,
råfiber: 0,9%, råaske 4,9%, fuktighet 23%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS)
0,5%.
PREMIUM TRENINGSSNACKS LAM
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Lammefilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 29%, råfett: 7,5%,
råfiber: 0,4%, råaske 4%, fuktighet 23%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS) 0,5%.
PREMIUM LAMMEFILET STRIMLER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Lammekjøtt:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 27%, råfett: 7. 5%,
råfiber: 0.4%, råaske 4%, fuktighet 23%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS) 0,5%.
LUDWIGS ANANAS & KYLLING SNACKS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingkjøtt
59,3%, ananas (tørket) 40%, frukto-oligosakkarider (FOS) 0,5%, natrium 0,2%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 19,5%, råfett:
2,27%, råfiber 2,4%, råaske 2,0%, fuktighet 19,1%.
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LUDWIGS BANAN & KYLLING SNACKS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingkjøtt
76,2%, banan (tørket) 23,1%, frukto-oligosakkarider (FOS) 0,5%, natrium 0,2%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 27,4%, råfett:
13,12%, råfiber 1,9%, råaske 3,0%, fuktighet 16,7%.

40.000IE, D3 1.600IE, E 400mg, C 95mg, B1 45mg, B2 30mg, B6
22mg, B12 60mcg, niacin 95mg, folat 4,5mg, Pantotensyre 55mg,
biotin 150mcg. Teknologiske TILSETNINGER/KG. Med konserveringsmiddel.
WORKOUT SNACK MED LAKS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Vegetabilske
biprodukter, Oljer og fett, Laks kjøtt måltid (10%), melk og melkeprodukter (laktosefri) 7,5%, Drikkevann ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 12%, råfett 38%, råfiber 0,5%, råaske 2%, fuktighet 16%.
TILSETNINGER/KG: Vitaminer: A 40.000IE, D3 1.600IE, E 400mg,
C 95mg, B1 45mg, B2 30mg, B6 22mg, B12 60mcg, niacin 95mg,
folat 4,5mg, Pantotensyre 55mg, biotin 150mcg. Teknologiske TILSETNINGER/KG. Med konserveringsmiddel.

LUDWIGS KIWI & KYLLING SNACKS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingkjøtt
54,3%, kiwi (tørket) 45%, frukto-oligosakkarider (FOS) 0,5%, natrium
0,2%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 20,2%, råfett:
3,68%, råfiber 2,4%, råaske 2,3%, fuktighet 19,9%.
LUDWIGS EPLE & KYLLING SNACKS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Kyllingkjøtt
75%, Eple 24,3%, frukto-oligosakkarider (FOS) 0,5%, Natrium 0,2%.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 37,2%, råfett: 4,25%,
råfiber 4,6%, råaske: 3,2%, fuktighet 17%.

WORKOUT SNACK MED LAM
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Vegetabilske
biprodukter, Oljer og fett, Lamb måltid (10%), melk og melkeprodukter (laktosefri) 7,5%, Drikkevann. ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 10%, råfett 41%, råfiber 0,5%, råaske 2%, fuktighet 15%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer:
A 40.000IE, D3 1.600IE, E 400mg, C 95mg, B1 45mg, B2 30mg,
B6 22mg, B12 60mcg, niacin 95mg, folat 4,5mg, Pantotensyre
55mg, biotin 150mcg. Teknologiske TILSETNINGER/KG. Med
konserveringsmiddel.

MEGA MIX TRAINEE SNACK
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Trainee Snack
Kylling: Kyllingfilet: 100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein:
29%, råfett 5,5%, råfiber 0,4%, råaske 2,5%, Fuktighet: 23%.
TRAINEESNACK LAM
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. Lam Filet: 100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 29%, råfett 7,5%, råfiber 0,4%, råaske 4%,
Fuktighet: 23%. TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosacharide (FOS): 0,5%.

WORKOUT SNACK MED OKSE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Vegetabilske
biprodukter, Oljer og fett, Okselfkjøttmehl (10%), melk og melkeprodukter (laktosefri) 7,5%, Drikkevann ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 11%, råfett 40%, råfiber 0,5%, råaske 2%, fuktighet 15%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A
40.000IE, D3 1.600IE, E 400mg, C 95mg, B1 45mg, B2 30mg, B6
22mg, B12 60mcg, niacin 95mg, folat 4,5mg, Pantotensyre 55mg,
biotin 150mcg. Teknologiske TILSETNINGER/KG.
Med konserveringsmiddel.

TRAINEESNACK OKSE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Okseerfilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 29%, råfett 7%,
råfiber 0,4%, råaske 3,8%, fuktighet 23%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosacharide (FOS) 0,5%.
PREMIUM OKSEFILET
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Oksefilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 35%, råfett: 5,5%,
råfiber: 0,4%, råaske 2,5%, fuktighet 23%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS) 0,5

GINSENG SHAMPO H1
SAMMENSETNING: Vann, Sodium Laureth Sulfate, natriumklorid, Cocamide Dea, Cocamide Mea, PEG-7-Glyceryl cocate, cetrimoniumklorid,
Parfyme, Cocos Nucifera olje, sitronsyre, propylenglykol, Benzylalcohol,
Amyl Cinnamal, Methylchloroisothiazolinone, Panax Ginsengekstrakt , CI
16255, CI 19140, CI 14720, Methylisothiazolinone.

HYGIENE

GRAPEFRUKT CONDITIONER C2
SAMMENSETNING: Vann, Cetarylalcohol, cetrimoniumklorid,
Parfyme, pyridoksin HCl, tokoferylacetat, sitronsyre, Dimethicone,
Panthenol, CI 19140, CI 18050, denatoniumbenzoat.

STAY AWAY SPRAY
SAMMENSETNING: Aktiv ingrediens: n- Methylnonylketon
1,2g/100g (N-31832). ANALYTISKE BESTANDDELER: Ikke relevant.
TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.

GRAPEFRUKT SHAMPO F2
SAMMENSETNING: Vann, Sodium Laureth Sulfate, dinatriumlauretsulfosuksinat, natriumklorid, Cocamidopropyl Betaine, Glycolstearat,
Cocamide Mea, propylenglykol, Cocamide Dea, Polyquaternium-7,
Parfyme, pyridoksin HCL, tokoferylacetat, CI 18050, Methylchloroisothiazolinone og Methylisothiazolinone denatoniumbenzoat.

STAIN AWAY SPRAY
SAMMENSETNING: Anioniske overflateaktive midler5-15%, kationiske tensider under 5%, parfyme. UBA-Nr.: 01480070. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Ikke relevant. TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.

MARACUJA BALSAM C3
SAMMENSETNING: Vann, Cetearylalcohol, propylenglykol,
cetrimoniumklorid, Dimethicone, Parfyme, Silk Aminosyrer, Panthenol,
sitronsyre, CI 19140, CI 18050, denatoniumbenzoat.
MARACUJA SHAMPO F3
SAMMENSETNING: Vann, Sodium Laureth Sulfate, dinatriumlauretsulfosuksinat, natriumklorid, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Stearate, Cocamide Mea, propylenglykol, Cocamide Dea, Polyquaternium-7,
Parfyme, Panthenolsilke Aminosyrer, CI 19140, CI 18050, Methylchloroisothiazolinone Methylisothiazolinone, denatoniumbenzoat.
MENTHOL SHAMPO H3
SAMMENSETNING: Vann, Sodium Laureth Sulfate, natriumklorid,
Cocamide Mea, Cocamide Dea, Mentol, Parfyme, PEG-7-Glyceryl,
sitronsyre, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolione, Benzyl
Alcohol, CI 19140, CI 42080.
OHREN PFLEGE FÜR HUND UND KATZE
SAMMENSETNING: Ikke relevant. ANALYTISKE BESTANDDELER:
Ikke relevant. TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.

BEAUTY & CARE

PREMIUM OKSEFILET STRIMLER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Oksefilet:
100%. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 27%, råfett: 7%,
råfiber: 0,4%, råaske 3,8%, fuktighet 23%. TILSETNINGER/KG:
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Fructooligosaccharides (FOS)
0,5%.
WORKOUT SNACK MED KYLLING
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Vegetabilske
biprodukter, Oljer og fett, Kyllingprotein (10%), melk og melkeprodukter (laktosefri) 7,5%, Drikkevann. ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 10%, råfett 41%, råfiber 0,5%, råaske 2%, fuktighet 15%
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A
40.000IE, D3 1.600IE, E 400mg, C 95mg, B1 45mg, B2 30mg, B6
22mg, B12 60mcg, niacin 95mg, folat 4,5mg, Pantotensyre 55mg,
biotin 150mcg. Teknologiske TILSETNINGER/KG. Med konserveringsmiddel.
WORKOUT SNACK MED OST
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Vegetabilske
biprodukter, Oljer og fett, melk og melkeprodukter (laktosefri) (Ost,
tørket 8%), gjær, 15% Drikkevann ANALYTISKE BESTANDDELER:
Råprotein 8%, råfett 39%, råfiber 1%, råaske 2%, fuktighet 22%.
TILSETNINGER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: A

ALGESHAMPO H2
SAMMENSETNING: Vann, Sodium Laureth Sulfate, natriumklorid,
Cocamide Dea, Cocamide Mea, PEG-7-Glyceryl cocate, Glycoldistearat, Laureth-10, Parfum, Limone, CI 42735, CI62045, CI 42090,
Benzylalcohol, Amylcinnaci 14720, Methylchloroisothiazolinone
Methylisoththiazolinone.
AMARENA KIRSEBÆRBALSAM C1
SAMMENSETNING: Vann, Cetearylalcohol, cetrimoniumklorid,
propylenglykol, Parfyme, simethicone, Dimethicone, CI 18050, Silk
Aminosyrer, Panthenol, denatoniumbenzoat.
AMARENA KIRSEBÆRSHAMPO F1
SAMMENSETNING: Vann, Sodium Laureth Sulfate, dinatriumlauretsulfosuksinat, natriumklorid, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Stearate, Cocamide Mea, propylenglykol, Cocamide Dea, Polyquaternium-7,
Silk Aminosyrer, Parfyme, CI 18050, Methylchloroisothiazolinone Og
Methylisothiazolinone, denatoniumbenzoat.
ØYEPLEIE FOR HUNDER OG KATTER
SAMMENSETNING: Ikke relevant. ANALYTISKE BESTANDDELER:
Ikke relevant. TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.
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DESINFEKSJONSSPRAY
SAMMENSETNING: Aktive ingrediensene: Quaternäre Ammoniumverbindungen 3g/kg. ANALYTISKE BESTANDDELER: Ikke relevant.
TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.

MOT UTØY
HVITLØKSGRANULAT
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Korn, grønnsaker. Slakteavfall (naturlig av dette. Konsentrer av oppsvulmede planter
min. 15% iht. 75g nat. Hvitløk/100g produkt.) Poteteiweiss, gjær,
mineraler. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 22%, råfett 5,5%,
råfiber 5,2%, råaske 5%. TILSETNINGSSTOFFER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer TILSETNINGER/KG. Vitamin A 50.000IE
(E672), Vitamin D3 2.000IE (E671), Vitamin E (alphatocopherylacetat) 250g (enn all/rac) alphatocopherylacetat (3a700).
SPRAY FOR BUR OG LIGGEPLASS
SAMMENSETNING: Ikke relevant. ANALYTISKE BESTANDDELER:
Wirksame Bestandteile: Bioallethrin: 1,5g/kg - Piperonylbutoxid: 6g/
kg. N-42545 TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.

PFOTENPFLEGE CREME IM TIEGEL
SAMMENSETNING: Petrolatum album, bivoks, glyserin ANALYTISKE
BESTANDDELER: Ikke relevant. TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.

UTEN SKADEDYR MED MARAGOSA
SAMMENSETNING: Margosaekstrakt, Macadamianøttolje, Lavendelolje,
AQUA DEMIN AD 100%. ANALYTISKE BESTANDDELER:
WIRKSAME BESTANDTEILE: MARGOSAEKSTRAKT (35 MG/G),
LAVENDELOLJE 0,5%. BAUA REG.: N-56619 TILSETNINGER/KG:
IKKE RELEVANT.

PFOTENPFLEGE CREME IN DER TUBE
SAMMENSETNING: Petrolatum album, bivoks, glyserin. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Ikke relevant. TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.

PIPETTER MED MARAGOSA MOT FLÅTT OG LOPPER
SAMMENSETNING: Margosaekstrakt 17%, Lavendelolje. ANALYTISKE BESTANDDELER: Ikke relevant. TILSETNINGER/KG: Ikke relevant.

PLAQUE EX FORTE FOR HUNDER
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Spesialfôr gjær.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 40%, råfett 0,2%, råfiber
3%, råaske 6%. TILSETNINGER/KG: Teknologiske TILSETNINGER/
KG. Lactobacillus paracasei 700mg.
PLAQUE EX FORTE PLUS
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Spesialgjær
for næringsmidler. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 40,0%,
råfett 0,2%, råfiber 3,0%, råaske 6,0%. TILSETNINGER/KG: Lactobacillus paracasei 700 mg.
TANNPLEIE ATOMIZERS
SAMMENSETNING: Water dem., citric acid, metylparaben, flavour.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Ikke relevant. TILSETNINGER/KG:
Ikke relevant.
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BARF JAGDGLÜCK
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: 100% Kjøtt og animalske derivater (33% av Wild: Wildhjerten, Wildfkjøtt, 33% av 0

BARFSPESIALITETER
BARF BESTER FANG
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: 56% Kjøtt og animalske derivater (100% av Okse: Okseerhjerten, Oksefkjøtt, Okseerlever,
Okseerlung, Okseerinnmat), 44% Fisk og fiskebiprodukter (22% av
Laks und 22% av Hering). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein:
10,4%, råfett 6,4%, råfiber 0,4%, råaske 2,4%, fuktighet 79%.
TILSETNINGER/KG: Teknologiske TILSETNINGER/KG. Cassia Gum
1000mg.

BARF URTEHAGE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Urteblanding
(f.eks lucernekløver, brennesle, gullris, rosmarinblader, comfreyblader,
calamusrot, marikåpe, johannesurt, marinøkkel, ryllik, stemorsblomst,
burdockrot, uskrellet lakrisrot, anis, einebær, selleri og løpstikke),
spesiell matgjær, tang, planteekstrakter og mineraler.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 17%, råfett 0,5%, råfiber
13,2%, råaske 12,5%, kalsium 1,2%, fosfor 0,4%, natrium 0,02%.

CALCIUM FOSFOR OPTIMAL MIX
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Mineralien,
Vegetabilske biprodukter. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein
5,5%, råfett 1,8%, råfiber 0,8%, råaske 81%, kalsium 30%, fosfor
14%, natrium 0,4%, Magnesium 0,2%. TILSETNINGER/KG: UTEN
TILSETNINGER.

BARF LAKSEOLJE TRADISJONELLE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: 100% olje av
Laks. ANALYTISKE BESTANDDELER: råfett 99%. TILSETNINGER/KG.:
Uten tilsetningsstoffer.
BARF MULTIOLJE
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: solsikkeolje
(25%), valnøttolje (20%), maisolje (20%), kaldpresset hampolje (20%),
linfrøolje (15%) ANALYTISKE BESTANDDELER: råfett 100%.

INTESTINE FINE WITH YUCCA
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: planter
konsentrere, Oljer og fett, gjær, melk og melkeprodukter, Dekstrose,
Fructooligosaccharide (4%), Yucca Schidigera (4%). ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 4,5%, råfett 28,3%, råfiber 1,2%, råaske
2%. TILSETNINGSSTOFFER/KG: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer
TILSETNINGER/KG. L-Carnitin 2%. Teknologiske TILSETNINGER/KG.
Med konserveringsmiddel.

BARF PURE TRAN
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: 100% Tran.
ANALYTISKE BESTANDDELER: råfett 99,9%. TILSETNINGER/KG.:
Uten tilsetningsstoffer.
BARF PURE HEMP OIL
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: 100% kaldpresset
hemp oil. ANALYTISKE BESTANDDELER: råfett 100%.

BARF DAS GROSSE HALALI
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: 100% Kjøtt og
animalske derivater (56,5% av Okse: Okseerhjerten, Oksefkjøtt, Okseerlever, Okseerlung, Okseerinnmat - 43,5% av Kanin: Kaninhjerten,
Kaninlever). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 11,2%, råfett
6,6%, råfiber 0,4%, råaske 2,4%, fuktighet 79%. TILSETNINGER/KG:
Teknologiske TILSETNINGER/KG. Cassia Gum 1000mg.

BARF METABOLISM PLUS ENZYME PASTA
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: Planter konsentrere seg, gjær, Ananaspulver (5%), Papaya pulver (5%), Melk- meieriprodukt, oljer og fett, Fructooligosaccharide (4%), Dekstrose.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 4%, råfett 29,3%, råfiber
2,2%, råaske 2%. TILSETNINGER/KG.: ERNÆRINGSMESSIGE
FYSIOLOGISKE TILSETNINGER/KG. L-Carnithin 2%. TEKNOLOGISKE
TILSETNINGER/KG. Med konserveringsmiddel.

THANKSGIVING FEAST NATURAL VEGETABILSKE FLAKES
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: 60% Potet
(tørket), 40% Gulrot (tørket). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein
10,5%, råfett 1,4%, råfiber 5,1%, råaske 4,7%. TILSETNINGER/KG:
UTEN TILSETNINGER.

BARF TOOTH KING
KOSTTILSKUDD FOR HUNDER. SAMMENSETNING: oljer og fett,
Vegetabilske biprodukter (Malz 20,2%),
Melk- meieriprodukt. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein 6,5%,
råfett 55%, råfiber 1,8%, råaske 2,1%. TILSETNINGER/KG.:
TEKNOLOGISKE TILSETNINGER/KG. Lactobacillus paracasei 700mg.

VEGETABILSKE SMOOTHIE LIGAMENTS AND JOINTS, BROKKOLI
OG FENNIKEL
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Grønnsaker 65%
(Brokkoli, squash, selleri, persille, agurk, fennikel), Gelatinhydrolysat (2,5%), Grünlippmuschelfkjøtt Konzentrat (2,5%), Tistelolje,
maisolje, solsikkeolje, valnøttolje, druekjerneolje, Linolje. ANALYTISKE
BESTANDDELER: Råprotein 6,1%, råfett 17,3%, råfiber 1,0%, råaske
1,2%, Fuktighet: 68,5%. TILSETNINGER/KG: Teknologiske TILSETNINGER/KG. Med konserveringsmiddel (Kaliumsorbat), Emulgator,
vegetabilske fortykningsmidler(Cassia).
VEGETABILSK SMOOTHIE SKIN AND HAIR, GULROT OG BROKKOLI
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: Grønnsaker 65%
(Gulrotter 30%, Brokkoli, squash, selleri, persille, agurk, fennikel),
Spesialfôr gjær, Tistelolje, maisolje, solsikkeolje, valnøttolje, druekjerneolje, Linolje. ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 3,0%, råfett
15,5%, råfiber 1,5%, råaske 0,5%, vann 48%. TILSETNINGER/KG.
Teknologiske TILSETNINGER/KG. Med konserveringsmiddel, Emulgator, vegetabilske fortykningsmidler (Cassia).
BARF HÜHNERDIEB
Fullfór for voksne hunder. SAMMENSETNING: 100% Kjøtt og
animalske derivater. 100% av Kylling (Hühnerhjerten, Hühnerfkjøtt,
Hühnerlever, Hühnermägen, Hühnerhälse). ANALYTISKE BESTANDDELER: Råprotein: 10,8%, råfett 6,5%, råfiber 0,4%, råaske 2,4%,
fuktighet 79%. TILSETNINGER/KG: Teknologiske TILSETNINGER/KG.
Cassia Gum 1000mg.
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