Rene nordiske råvarer
til hunden i dit liv

Holistiske
menuer

Rene nordiske råvarer og holistiske opskrifter
Uniq Nordic Gold indeholder udelukkende rene og
naturlige råvarer af ﬁneste kvalitet. Alle ingredienser
er fra Norden, hvor det kølige klima sørger for, at
grøntsager og urter vokser langsomt. Det giver både
masser af smag og optimale vækstbetingelser for
de gavnlige indholdsstoffer i grøntsager og urter.
Størstedelen af proteinen i Uniq Nordic Gold kommer
fra letfordøjeligt kyllingekød med masser af saft og
kraft samt fra Nordsøens krill og ﬁsk, der er rige på de
vigtige omega-3 fedtsyrer.

– når kun det bedste
er godt nok til din hund
Din hund fortjener et langt og sundt liv – det er den mindste tak,
vi kan sige for timerne med glæde, tillid, samarbejde og venskab.
Uniq Nordic Gold er hundefoder af aller højeste kvalitet, skabt
til dig, der ikke vil gå på kompromis med din hunds sundhed og
kost. Hos Uniq Nordic Gold stiller vi store krav til alle vores råvarer.
Vi har nøje udvalgt hver eneste ingrediens ud fra både smag og
sundhedsmæssige kvaliteter. Vi har kælet for enhver detalje, fordi
din hund fortjener det bedste.

Et æble om dagen...
Et æble indeholder 30 vitaminer, mineraler, antioxidanter og kostﬁbre. For hvert kilo Uniq Nordic Gold
har vi derfor brugt fem æbler. Det svarer til, at din
hund får et æble om dagen.

Alle hunde er forskellige…
Derfor fås Uniq Nordic Gold i fem forskellige varianter, der hver
især tilgodeser din hunds særlige behov: Freja til mor og hvalp,
Idun til voksne hunde, Sif til madsensitive hunde, Balder til hunde
med allergi og pelsproblemer og endelig Mimer til ældre hunde.
Hertil kommer antistress-olien Thor.

VIDSTE DU, AT...
Omega-3 og Omega-6-fedtsyrer er meget vigtige for
din hund?
Fedtsyrerne både styrker
immunforsvaret og nedsætter
risikoen for hud-, nyre- og
ledproblemer.

FISK FRA NORDSØEN – RIG PÅ OMEGA-3

Koldpresset økologisk rapsolie og hampefrøolie
Rapsen, vi bruger til at fremstille vores ﬁne kvalitetsolier, kommer fra økologiske marker i Danmark. Oli-erne
er koldpressede, hvilket vil sige, at de ikke må have
haft en temperatur over 40 grader. Det giver både
renere olier og bevarer vitaminer og mineraler.

Økologiske urter fra egne marker
Hos Uniq Nordic Gold dyrker vi selv vores urter.
Urterne, der alle er økologiske, er nøje udvalgt ud
fra deres sunde og styrkende egenskaber. For at
beskytte de virksomme stoffer, tørrer vi urterne ved
lave temperaturer over ﬂere dage.

VIDSTE DU, AT...
På Uniq Nordic Golds hjemmeside
kan du læse meget mere om de
styrkende og forebyggende egenskaber, som vores hjemmedyrkede
og langtidstørrede urter har, ligesom
du kan blive klogere på hver enkelt
urt, dens biologi og dens unikke
virkning. www.uniqnordicgold.dk

Articflex-Bio glucosamin
Glucosamin er en uvurderlig hjælp til din hunds led
og bevægeapparat. Derfor er Uniq Nordic Gold tilsat
Articﬂex-Bio glucosamin. Denne nordiske udviklede
og testede glucosamin fra skaldyr har nemlig vist sig
at være endnu mere virksomt end glucusaminen fra
den grønlæbede musling, der eller har været kendt
for at have verdens højeste glucosaminindhold.
Alle fodermærker fra Uniq Nordic Gold indeholder
Articﬂex-Bio glucosamin – Mimer til ændre hunde er
oven i købet tilsat dobbeltdosis.
Vi tager ansvar. Hos Uniq Nordic Gold tager vi ikke
kun ansvar for vores hunde, men også den verden, de
deler sammen med os. Derfor har vi valgt den mest
miljøvenlige emballage, vi har kunnet ﬁnde, nemlig
slidstærke tre og ti-kilos poser.

VIDSTE DU, AT...
de sunde urter og olier i Uniq
Nordic Gold først tilsættes til
aller sidst i produktionsprocessen?
Både olier og urter presses
ind i foderet, så vi ikke behøver at varme det op. På den
måde bevarer vi vitaminer,
mineraler og næringsstoffer,
så din hund kan nyde godt af
de mange gode og styrkende
egenskaber.

KOLDPRESSET ØKOLOGISK RAPSOLIE

ET ÆBLE OM DAGEN...

ØKOLOGISKE URTER

VIDSTE DU, AT...
Glucosamin også bruges til
behandling af gigt hos mennesker? Glucosaminen smører
ledene, mindsker gigtgener og
smerter fra ømme og stive led
og er med til at danne sund
ledbrusk hos din hund.

3 kg
10 kg

VIDSTE DU, AT...
De principper, du fodrer din
hund efter, og det, du fodrer den
med, kan afhjælpe og udskyde
en lang række sygdomme, gener
og risici senere i livet som f.eks.,
nyre- og leversvigt, allergi, gigt,
problemer i led og bevægeapparat
hjerte/kar-sygdomme samt pels-,
hud- og fordøjelsesproblemer?

INDHOLD

Til voksne hunde
Selvom tusinder af år er gået siden, hund og menneske begyndte at leve
sammen, fungerer din hunds fordøjelsessystem stadig på samme måde, som
da den levede vildt i naturen. Din hund er derfor ikke skabt til kunstige tilsætningsstoffer, smagsforstærkere og andre menneskelige påhit.
Uniq Nordic Golds Idun til voksne hunde bygger på det helt enkle princip, at
kun de bedste råvarer er gode nok til vores hunde. Da vi f.eks. ved, at et æble
indeholder 30 vitaminer, mineraler, antioxidanter og kostﬁbre, er æbler blot en
af de mange sunde og naturlige ingredienser. For hvert kilo Idun har vi brugt
fem æbler, og fodermængden svarer til, at din hund får et æble om dagen.
Velsmagende og lækkert kyllingekød, kombineret med æbler, sunde grøntsager,
krillolie og nordiske urter gør Idun populært hos selv den mest kræsne hund.
Men det er ikke kun smagen, der sætter Uniq Nordic Golds Idun i en liga for
sig. Med masser af forebyggende egenskaber sikrer Idun din hunds trivsel og
velvære med god og positiv effekt på bl.a. appetit, fordøjelse, pels, leverfunktion, immunforsvar, luftveje samt led og bevægeapparat.

Kylling
Fisk
Fiskeolie
Krill
Glucosamin fra skaldyr
Frugt og grønt:
Æbler
Byg
Ærter
Roeﬁber
Kartoﬂer
Gulerødder
Koldpresset, økologisk
rapsolie
Økologiske urter:
Cikorie
Røllike
Timian
Persille
Oregano
Mynte
Agerpadderok
Marietidselfrø

Idun betyder ”den, der forynger”, og den nordiske
gudinde er tæt forbundet med æbler og ungdom. Det var
nemlig Idun, der vogtede over gudernes livgivende og foryngende æbler, og det var hendes æbler, der forhindrede,
at guderne kunne ældes og dø.

Uden korn
Til ældre hunde og hunde med
problemer i led og bevægeapparat
3 kg
10 kg

INDHOLD

INDHOLD

Uden korn
Til mor og hvalp

3 kg
10 kg

Et godt og sundt hundeliv begynder allerede, mens hvalpene vokser i livmoderen.
Når hvalpene begynder at die hos deres mor, henter de alle næringsstoffer fra modermælken, så hun skal have nok til sig selv og de nyfødte hvalpe. Inden længe begynder
hvalpene selv at spise, og den kost, de får i prægningsperioden, er afgørende for en
sund og harmonisk udvikling.
Ud over al den støtte, kærlighed og omsorg, du giver din drægtige hund og lidt senere
nyfødte hvalpe, har både mor og hvalpe brug for ekstra nærende kost med masser af
proteiner og mineraler. Det kan du sikre med Uniq Nordic Golds Freja til mor og hvalp.
Frejas høje indhold af proteiner og mineraler er nøje tilpasset hvalpenes vækst. Hvalpene vokser således hverken for hurtigt eller langsomt, hvilket forebygger ledgener og
følgesygdomme senere i livet. Samtidig indeholder Freja specielle urter, der tilgodeser
og understøtter hvalpen og den unge hunds behov. De langtidstørrede, nordiske
urter har særlig positiv effekt på fordøjelsen og immunforsvaret. Flere af urterne indeholder naturlige stoffer, der reducerer behovet for ormekure, idet de forebygger og
bekæmper indvoldsorm og parasitter.

Æg
Kylling
Fisk
Fiskeolie
Glucosamin fra skaldyr

Kylling
Fisk
Fiskeolie
Krill
Glucosamin fra skaldyr
Frugt og grønt:
Æbler
Ærter
Roeﬁber
Kartoﬂer
Gulerødder
Koldpresset, økologisk
rapsolie
Økologiske urter:
Cikorie
Røllike
Rød solhat
Persille
Oregano
Hyben
Marietidselfrø
Lucerne

I nordisk mytologi var Freja den skønneste af alle
gudinder. Som kærligheds- og frugtbarhedsgudinde var
det hende, der sikrede børnerigdom og vellykkede fødsler.
Menneskene bad til Freja for lykke, kærlighed og frugtbarhed
– både hvad angik høst, graviditet og fødsel.

Med alderen ændres både dine og din hunds behov. Efter et langt og muntert liv
med tusindvis af gåture og timer med leg, kan især led og bevægeapparat begynde
at drille, ofte med smerter til følge. I har fulgtes ad i mange år, og nu fortjener din
hund, at du tager helt særlige hensyn.
Uniq Nordic Golds Mimer til ældre hunde tager højde for, at din hund har brug for
mindre protein og fedt. Det har vi derfor sparet på, og for at skåne fordøjelsen, har
vi tilsat Mimer æg, der letter optagelsen af mineraler og vitaminer. For at styrke led
og knoglestruktur indeholder Mimer masser af det vigtige og naturlig glucusamin fra
skaldyr fra de nordiske kyster og omega-3 fedtsyrer fra krill. Økologiske koldpressede raps- og hampeolier bidrager med omegasyrer og den for hunden så vigtige
gammalinolensyre (GLA). Med Mimer behøver du således ikke give supplerende
olier og næringsstoffer for at holde din hund frisk og rask. Den særlige sammensætning af ingredienser gør, at Mimer også har et lavt men forholdsmæssigt afstemt
indhold af calcium og fosfor. Mimer er selvfølgelig fri for korn og gluten.
Mimer er naturligvis velegnet til voksne hunde i alle aldre, der døjer med gener i led
og bevægeapparat som f.eks. hoftedysplasi. Grundet den reducerede mængde
af protein og fedt anbefales Uniq Nordic Golds Mimer ligeledes som diætkost til
overvægtige hunde.

Frugt og grønt:
Æbler
Hestebønner
Ærter
Kartoﬂer
Roeﬁber
Koldpresset, økologisk
rapsolie og hampefrøolie
Økologiske urter:
Røllike
Rødkløver
Bukkehorn
Hyben
Timian
Fennikel
Lægestregbælg
Mynte
Agerpadderok
Marietidselfrø

Hvem er Mimer? Ved roden af livstræet Yggdrasils lå
Mimers brønd. Som navnet antyder, var brønden ejet at
Mimer, der i nordisk mytologi var den mest forstandige
af alle. Vandet var fyldt med klogskab, og hver dag drak
Mimer af brøndens vand. I brønden lå også Odins ene øje,
som han havde givet i pant for at få visdom.

Balder

Single-protein - uden korn
Til hunde med allergi- og
pelsproblemer

Allergi og livsstilssygdomme er ikke kun forbeholdt mennesker. Mange hunde må
desværre døje med allergier og pelsproblemer. Det skyldes primært, at der er nogle
typer animalske proteiner, som de ikke kan tåle. Da din hund ikke selv kan læse varedeklarationen på foderet, har den trygt og tillidsfuldt overladt det store ansvar til dig.
Uniq Nordic Golds Balder er primært udviklet til hunde med allergi- og pelsproblemer.
Lam er den eneste animalske proteinkilde og udelukker derfor de ﬂeste kilder til
allergi. Vi har tilsat hampefrøolie og solbær, som begge indeholder naturlige GLA
fedtsyrer – fedtsyrer som er livsvigtige for din hunds sundhed. Balder er fri for æg,
mælk, korn, gluten og soja. I stedet er Balder fyldt med vitaminrige æbler, bønner,
ærter og kartoﬂer. Foderets særlige blanding af omega-3 fedtsyrer fra krill, glucosamin fra skaldyr i de nordiske farvanden og virksomme stoffer fra de nordiske urter,
gør Balder til det helt rette valg, når du bevidst vil tage stilling til din hunds foder,
trivsel og velvære. Balder vil også være velegnet, hvis du ønsker at give din hund en
kostforandring.
Vi har kælet for enhver detalje, for med den rette kost oplever mange hunde at blive
helt symptomfrie fra både allergi og pelsproblemer. Balders unikke kombination af
sunde og naturlige råvarer hjælper dig med at passe godt på din hund.

3 kg
10 kg

3 kg
10 kg

INDHOLD

INDHOLD

Kylling
Fisk
Fiskeolie
Glucosamin fra skaldyr

Lam
Glycosamin fra skaldyr
Frugt og grønt:
Æbler
Solbær
Ærter
Bønner
Kartoﬂer
Roeﬁber
Koldpresset økologisk
raps- og hampefrøolie
Økologiske urter:
Cikorie
Røllike
Timian
Persille
Oregano
Mynte
Agerpadderok
Marietidselfrø

Hvem er Balder?
Guden Balder var søn af gudernes konge Odin og hans hustru
Frigg og var den smukkeste af alle aser. Hans navn menes
ligefrem at betyde ”den lysende”. Balder boede et sted så
smukt, at der intet urent kunne være. Alle ting i hele verden
svor over for Balders mor, at de aldrig ville skade ham – dog
med en enkelt undtagelse: misteltenen.

Uden korn
Til madsensitive hunde
Sensitiv mave og mad, der giver den allergiske reaktioner, er ikke kun forbeholdt
mennesker. Mange hunde må desværre døje følsom mave og mad, der giver
allergiske reaktioner og pelsproblemer.
Uniq Nordic Golds Sif til hunde med med sensitiv mave og pelsproblemer
indeholder kun rene og naturlige ingredienser – og ingen korn eller gluten. I
hundemad er korn ofte et fyldestof, der sænker prisen og fylder i maven. Men den
ernæringsmæssige værdi kan være stærkt begrænset. I stedet er Sif fyldt med
vitaminrige kartoﬂer, ærter og gulerødder. Foderets særlige blanding af omega-3
fedtsyrer fra krill, glucosamin fra skaldyr og virksomme stoffer fra de nordiske
urter, gør Sif til det helt rette valg, når du bevidst vil tage stilling til din hunds foder,
trivsel og velvære.

Frugt og grønt:
Æbler
Ærter
Roeﬁber
Kartoﬂer
Gulerødder
Koldpresset, økologisk
rapsolie
Økologiske urter:
Cikorie
Røllike
Timian
Persille
Oregano
Mynte
Agerpadderok
Marietidselfrø

Hvem er Sif? Sif var i nordisk mytologi gudinde for høsten
og gift med Thor. Som en ondskabsfuld spøg klippede Loke
alt hendes hår af. Som straf måtte Loke i stedet skaffe hende
et guldhår, smedet af tre dværge. Håret voksede fast på
Sifs hoved og blev til den smukkeste gyldne hårpragt med
magiske egenskaber.

Til dig, der også har kat i familien:

Thor

INDHOLD
INDHOLD
Dansk koldpresset,
økologisk
rapsolie
Dansk tobis/ brislingeolie

Antistress Olie
40 % af alle hunde lider af angst for fyrværkeri, høje brag og hvinende lyde.
Hvis din hund er en af dem, så ved du præcist hvor svært, det kan være for både
den og dig. Det er hårdt at se magtesløs til, og derfor står hver hundeejer overfor
det svære valg: Skal hunden medicineres og være dybt påvirket af sløvende og
angstdæmpende medicin – eller skal den, rystende af skræk, plages af de høje
brag, hvinende lyde og voldsomme lynglimt?
Det er et valg, som hverken er rimeligt over for dig eller din hund. Derfor har
Uniq Nordic Gold udviklet Thor Antistress Oil, så du kan hjælpe din hund igennem
svære perioder, uden at den tager skade. Thor Antistress Oil har et højt indhold
af økologiske urter som kamille, humle, melisse og baldrian, nøje udvalgt ud fra
deres beroligende og gavnlige egenskaber. På den måde kan du hjælpe din hund
igennem angst og stress helt uden brug af kemikalier, medicin og kunstige tilsætningsstoffer.
Undersøgelser viser, at syv ud af ti hunde kommer betydeligt lettere gennem nytårsaften med Thor Antistress Oil. Olien kan bruges i alle situationer, hvor din hund
let bliver stresset, nervøs og urolig, som f.eks. høje brag fra fyrværkeri og torden,
alene hjemme-problemer og frygt for at køre bil.

Hvem er Thor?
I nordisk mytologi stod tordenguden Thor bag elementernes
rasen. Når han drog ud i sin stridsvogn for at bekæmpe jætter
og trolde, buldrede tordenen, og lynglimt flængede himlen.
Men samtidig beskyttede Thor menneskenes verden og
repræsenterede også lov, orden og opretholdelsen af freden.

Økologiske urter:
Kamille
Humle
Baldrian
Melisse

250 ml

DOSERING
1 ml. pr kg kropsvægt pr. dag.
(dosering skal afpasses hundens
eller kattens aktuelle vægt).
Tildeles 1-2 dage før perioder
med uro og påvirkninger der
kan forårsage nervøsitet og
indtil der ikke mere er behov
for tildeling.

3 kg
10 kg

Frigg
Fuldfoder til katte
Uniq Nordic Golds Frigg til voksne katte bygger på det helt enkle princip,
at kun de bedste råvarer er gode nok til vores katte. Frigg er derfor fremstillet af rene og nordiske råvarer: Fisk og krill fra Nordsøen, proteinrig
kylling, vitaminrige grøntsager og langtidstørrede økologiske urter.
Frigg har god og positiv effekt på bl.a. fordøjelse, pels, immunforsvar samt
led og bevægeapparat. Forebygger hårboller.

Hvem er Frigg?
I nordisk mytologi var Frigg gudinde af ase-slægten og gift med Odin. Hendes visdom gjorde, at
Odin ofte søgte råd hos hende, og også list og snilde mestrede hun. Frigg menes at betyde ”Den
elskede” eller ”hustru”, og menneskene bad til hende for beskyttelse af især børn. Mest kendt er
sagnet, hvor Frigg indgik aftale med alting i verden om aldrig at skade sønnen Balder – kun misteltenen tog hun ikke i ed, og netop den blev Balders endeligt.

Dansk koldpresset,
økologisk rapsolie
Kylling og kyllingeprodukter
Fisk og koldpresset ﬁskeolie
Krill
Kartoffel
Ærter
Æbler
Æg
Gulerødder
Økologiske urter:
Hyben
Cikorie
Røllike
Rød solhat
Persille
Oregano
Marietidselfrø
Lucerne
Katteurt
Mineraler
Naturlige antioxidanter

VIDSTE DU, AT...
Uniq Nordic Gold er et meget
velegnet supplement, hvis du
også råfodrer din hund eller
giver den madrester?
Ved at kombinere tørfoder
med råfodring – enten i form
af råt eller kogt kød afhængig
af din hunds alder og helbred
– understøtter du både indre
organer, fordøjelsessystem,
pels, led og bevægeapparat.

FORHANDLER:

UNIQ
VEJLEDNING OM FODERMÆNGDE
Med Uniq Nordic Gold sørger du for, at din hund får alle de vitaminer,
mineraler og næringsstoffer, den har brug for fra rene og naturlige nordiske
råvarer. Samtidig træffer du et bevidst valg om, at kunstige tilsætningsstoffer, farve og smagsfremmere ikke hører hjemme i din hunds kost.
Du skal vælge den type Uniq Nordic Gold, der passer bedst til din hund
og der, hvor den beﬁnder sig i livet. Husk på, at en hvalp f.eks. vokser lige
så meget i løbet af et år, som et menneskebarn gør på 14, og at den ældre
hund har brug for letfordøjelige proteiner, mindre fedt og mere glucosamin.
Men husk også, at det er dig, der kender din hund bedst. Skemaet med
fodermængden er derfor vejledende, for appetit, forbrænding og optag er
meget forskellig fra hund til hund og afhængig af f.eks. race, vægt, alder,
aktivitetsniveau, temperatur, adfærd m.m.

DAGLIG FODERVEJLEDNING

IDUN
SIF
BALDER

2 kg
3 kg
5 kg

40 g
60 g
100 g

7 kg
10 kg
13 kg

130 g
160 g
190 g

15 kg
18 kg
20 kg

220 g
250 g
270 g

25 kg
30 kg
40 kg

320 g
360 g
450 g

MIMER

2 kg
3 kg
5 kg

40 g
55 g
85 g

7 kg
10 kg
13 kg

110 g
140 g
170 g

15 kg
18 kg
20 kg

190 g
215g
230 g

25 kg
30 kg
40 kg

280 g
320 g
395 g

FREJA
Hvalp:
2 kg
4 kg
6 kg
8 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg

Uniq Nordic Gold kan enten gives som tørfoder eller opblødt i vand - husk
at servere det sammen med en skål frisk, køligt drikkevand, så din hund
også får slukket tørsten.
Uniq Nordic Gold opbevares ved 5-25°. Undgå fugt og stærkt dagslys.
Holdbarhed: Se mærkning på sækken.
Drægtig
tæve:

1-3 Mdr.

3-4 Mdr.

5-7 Mdr.

8-10 Mdr.

180 g
230 g
310 g
390 g
490 g
600 g
690 g
740 g
760 g

140 g
200 g
280 g
350 g
410 g
470 g
510 g
550 g
580 g

90 g
140 g
190 g
240 g
290 g
350 g
410 g
450 g
470 g

50 g
90 g
120 g
160 g
200 g
250 g
300 g
320 g
330 g

Din drægtige tæve skal have nok at spise uden at blive for fed.
Giv den derfor FREJA i 2-3 gange af daglig dosis anvist ved IDUN/SIF

koncept&design: commocean.dk

www.uniqnordicgold.com

