
Food for uniq dogs

GAR ANE T R E T I  HUND EMAD EN

U N I Q K VALIT E T

Når din hund har smagt
et UniQ-produkt, går den aldrig mere på 

kompromis med kvaliteten.



Du kan begynde at fodre hvalpen med UniQ 
hundemad, fra den er 3 uger, indtil den er 
ca. 90% udvokset. Med START får din hund 
grundlagt fundamentet for et langt liv. START 
burde egentlig kaldes et vækstfoder, fordi det 
er et afbalanceret foder, så din hvalp får de 
bedste betingelser for vækst og knogleudvik-
ling. Vi har udvalgt råvarerne, så det bliver en 
fornøjelse for din hvalp at spise.

Hundefoderet indeholder alt, hvad din hvalp 
har brug for og du bør derfor undgå at 
tilsætte mineraler og vitaminer for ikke at 
ødelægge balancen. UniQ Start hunndemad 
findes i to udgaver, en til hvalpe (small) og en 
til juniorer (large) 

Råprotein 27% Natrium  3 g 
Råfedt  17% Jern 150 mg 
Træstof  3% Mangan  10 mg 
Råaske  6,5%  Kobber  10 mg 
Vand  7% Zink  200 mg
Calcium 1,1%  Jod  2 mg
Fosfor  0,9% Selen  0,4 mg
Magnesium 1,5g  

I N D H O LD PR .  KG

Komplet foder

UNIQ START er et super premium 
kvalitets hundefoder udviklet 
specielt til hvalpe & juniorer

FULDFODER TIL DIN HVALP

Ingen sojaprotein

Ingen kød eller benmel

8 x 4 kg



Med BASIC hundemad sikrer du din hund 
sundhed og vitalitet et helt liv igennem. Som 
basisfoder vil du altid opleve, at din hund har 
en flot blank pels og en afføring, der altid er 
100% i orden. Og undskyld, men du ved det 
fra dig selv, at hvis din mave er i orden, så har 
du det godt.  
 
BASIC er sammensat så din hunds blodsukker 
er stabil hele dagen igennem. Efter en måneds 
fodring med BASIC vil du opleve at din hunds 
pels er blevet blank og skinnede

I N D H O LD PR .  KG

Komplet foder

UNIQ BASIC er et super premium 
kvalitets hundefoder udviklet 
voksne hunde

FULDFODER TIL DIN VOKSNE HUND 

Ingen sojaprotein

Ingen kød eller benmel
Råprotein 21% Natrium  3 g   
Råfedt  14,5% Jern 150 mg  
Træstof  3,5% Mangan  10 mg 
Råaske  6,5%  Kobber  10 mg  
Vand  7% Zink  200 mg
Calcium 1,1%  Jod  2 mg
Fosfor  0,9% Selen  0,4 mg
Magnesium 1,5g

4 x 3 kg



LIGHT er et fuldfoder. Det betyder, at alle 
de nødvendige næringsstoffer, som den æl-
dre hund har brug for, er tilpasset foderets 
energi indhold.
I LIGHT er der taget hensyn til de ændrin-
ger, der kan indtræde, når din hund bliver 
ældre. Dette sker fra 6 års alderen for de 
største racer og 8 år for mindre racer. I 
LIGHT er valgt de proteiner, der bedst skå-
ner lever og nyrer. Der er færre kalorier, 
men flere vitaminer og et højt indhold af de 
livsnødvendige umættede fedtsyrer.  
 
Med LIGHT sikrer du din hund en god start 
på alderdommen og for den overvægtige 
hund er det en god diæt, der sammen 
med motion vil give din hund sundhed og 
vitalitet. LIGHT leveres altid frisk. Vi angiver 
selvfølgelig produktionsdato, så du selv kan 
se, hvornår foderet er produceret.

I N D H O LD PR .  KG

Komplet foder

UNIQ LIGHT er udviklet til hunde, 
som er blevet ældre, overvægtige 
hunde og hunde, der har et lavere 
protein behov

FULDFODER TIL DEN ÆLDRE HUND

Ingen sojaprotein

Ingen kød eller benmel
Råprotein 17% Natrium  3 g   
Råfedt  9% Jern 187 mg  
Træstof  3% Mangan  12 mg 
Råaske  6,5%  Kobber  12 mg  
Vand  7% Zink  250 mg
Calcium 0,9%  Jod  2,5 mg
Fosfor  0,7% Selen  0,5 mg
Magnesium 1,7g

3 x 2 kg



UniQ Active er et fuldfoder som indeholder alle 
de nødvendige næringsstoffer, som din hund 
har brug for. Er din hund blandt de cirka 2% 
som er allergisk overfor gluten eller ønsker du 
at din hund skal have en stærk glutenreduceret 
kost, har vi udviklet UNIQ ACTIVE der samtidig 
lever op til UniQ ś standard om at et foder skal 
være bredt sammensat. Vi har lagt vægt på 
at anvende råvarer, der frigiver energien over 
længere tid og Active kan dermed også bruges 
hvis din hund skal yde ekstra.  
 
I fordelingen af proteiner og fedt har vi anvendt 
erfaringer fra hundeførere fra politiet. De 
blander nemlig UniQ Basic med UniQ Power der 
har et højere fedt & protein indhold hvilket giver 
dem et foder, som de kan bruge hele året, 
samtidig med at hunde kan yde lige pæcist på 
det tidspunkt hvor der er brug for det.

I N D H O LD PR .  KG

Komplet foder

UNIQ ACTIVE er et glutenfrit 
produkt til den voksne hund som 
har brug for lidt ekstra eller som 
reagerer allergisk over for gluten

FULDFODER  TIL DEN AKTIVE HUND 

Ingen sojaprotein

Ingen kød eller benmel
Råprotein 24% Natrium  3 g   
Råfedt  18% Jern 150 mg  
Træstof  3,5% Mangan  10 mg 
Råaske  6,5%  Kobber  10 mg  
Vand  9% Zink  290 mg
Calcium 1,1%  Jod  2 mg
Fosfor  0,9% Selen  0,25 mg
Magnesium 1,5g

10 x 3 kg 0 x



Med UniQ POWER hundemad som brændstof 
har din hund de bedste betingelser for at 
yde det optimale. Træning op til prøver, jagt, 
konkurrencer, lange cykelture, etc. Råvarerne 
i UniQ POWER er valgt med omhu. Et højener-
gifoder skal opfylde forskellige behov, det skal 
være let fordøjeligt, næring- og energigivende 
samt ikke mindst velsmagende. Velsmagende, 
fordi hårdt arbejde, konkurrencer og jagt kan 
stresse hunden og give mindre ædelyst.

UniQ POWER ś fedttyper udnyttes optimalt af 
din hund efter 8-10 dages fordr med POWER 
. Du vil da opdage at din hund kan arbejde 
længere og mere intenst.  
 
UniQ POWER er for kraftig kost i hverdagen 
og anbefales derfor kun til aktive perioder. 
Men vil du give din hund det bedste grundlag 
for at yde optimalt er POWER det professio-
nelle valg.

I N D H O LD PR .  KG

Komplet foder

UNIQ POWER er udviklet specielt 
til hunde, der skal kunne præstere 
hårdt arbejde (brugs- & konkur-
rencehunde)

FULDFODER TIL BRUGSHUNDEN

Ingen sojaprotein

Ingen kød eller benmel
Råprotein 25% Natrium  3 g   
Råfedt  27% Jern 150 mg  
Træstof  3,5% Mangan  10 mg 
Råaske  6,5%  Kobber  10 mg  
Vand  7% Zink  200 mg
Calcium 1,3%  Jod  2 mg
Fosfor  1,1% Selen  0,4 mg
Magnesium 1,5 g

8 x 4 kg



Råvarerne i POWER er valgt med omhu. Et 
højenergifoder skal opfylde forskellige behov, det 
skal være let fordøjeligt, næring- og energigiven-
de samt ikke mindst velsmagende. Velsmagende, 
fordi hårdt arbejde, konkurrencer og jagt kan 
stresse hunden og give mindre ædelyst. 

HIGH POWER er tilsat svinefedt for at stimulere 
ædelysten og give ekstra energi. Samtidig sikrer 
sammensætningen af ingredienser at energien 
frigives over en lang arbejdsdag.  
 
Især under ekstreme forhold er det helt afgø-
rende at have et foder som du kan stole på HIGH 
POWER har gennem flere år været anvendt af 
slædehundeførere der forlanger at deres hunde 
fungerer optimalt. For dem kan det dreje sig om 
liv eller død. Hvis du fodrer med HIGH POWER 
kan du være sikker på, at det energimæssige er 
optimalt i forhold til hårdt arbejde under  
ekstreme forhold.

I N D H O LD PR .  KG

Komplet foder

UNIQ HIGH POWER  er udviklet 
specielt hunde, der skal kunne 
præstere ekstremt hårdt arbejde 
(brugs- & konkurrencehunde)

FULDFODER TIL BRUGSHUNDEN 

Ingen sojaprotein

Ingen kød eller benmel
Råprotein 32% Natrium  3,5 g   
Råfedt  32% Jern 150 mg  
Træstof  2,5% Mangan  10 mg 
Råaske  6,5%  Kobber  25 mg  
Vand  7% Zink  200 mg
Calcium 1,5%  Jod  2 mg
Fosfor  1,15% Selen  0,4 mg
Magnesium 1g

10 x 5 kg
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