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Made in Denmark

Made in Denmark Active
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UniQ Start No Grain 

Komplett fullfòr til valper uten korn 

UniQ Start No Grain til mor og valp bygger på et enkelt 
prinsipp, at kun de beste råvarer er gode nok til våre  hunder. 
Start No Grain er avbalansert, så din valp får de beste 
betingelsene for en sunn vekst og sterkt velutviklet skjelett. Vi 
har nøye valgt ut alle råvarene, så det blir en fornøyelse for 
valpen å spise. 

Start inneholder alt, som en valp har bruk for og du bør 
derfor unngå å tilsette andre mineraler og vitaminer.
UniQ Start er i tillegg utrolig velegnet å gi til drektige tisper et 
par uker innen fødslen, for å gi ekstra energi og sikre korrekt 
utvikling av valpen i magen. 

Med UniQ Start No Grain får du et dansk produsert for, helt 
uten korn. Foret er etter vår egen oppskrift som gir en blank 
pels og et sunt tarmsystem til valper og drektige tisper.

Energi-innhold  403 kcal eller 1684 KJ  

UniQ Start

Komplett fullfòr til valper

UniQ Start er spesielt utviklet til valper og klar til servering. 
UniQ Start kan brukes allerede fra valpene er 3-4 uker gamle 
til de er ca. 90 % utvokst. UniQ Start kan gis som tørrfòr 
eller oppløst i vann. Husk at valpen alltid skal ha tilgang til 
friskt vann. Det anbefales å fòre valpen 3-5 ganger daglig. 
Vær forsiktig så du ikke legger til ekstra fòr eller tilskudd, da 
dette endrer balansen i fòret. Juster mengden mat slik at 
valpen ikke blir for tykk eller for tynn.

Råvarene produseres primært av danske bønder og fiskere. 
Råvarene kontrolleres løpende på et laboratorium. 

Med UniQ Start får valpen din grunnlagt fundamentet for et 
langt liv. UniQ Start burde egentlig vært kalt et vekstfòr, fordi 
fòret er avbalansert slik at valpen får de beste betingelser for 
vekst og skjelettutvikling. Vi har valgt ingredienser spesielt, 
for at det skal være en fornøyelse å spise for valpen.

Energi-innhold  394 kcal eller 1650 KJ

Kvalitetsfôr for et 
langt og sunt liv for 
hunden din

Salg og distribution  
Uniq Food 
Nymarksvej 7 7200 
Grindsted
+45 7533 6505
mail@uniq.dk
uniq.dk

12 kg 
pose

12 kg 
pose

UniQ High Power  

Høyenergi kvalitets for til hardt 
arbeidende hunder 

UniQ High Power er utviklet spesielt til bruks- og 
konkurransehunder som skal prestere ekstremt hardt 
arbeid.  Foret er lett fordøyelige, næring- og energigivende 
og ikke minst god på smak.

Hardt arbeid, konkurranse og intens jakt over tid kan 
stresse hunden og gi mindre matlyst. Derfor er råvarene 
valgt med omhu.
High power er tilsatt svinefett for å stimulere matlysten og 
gi ekstra energi. 

Foret er kraftig kost og er ikke anbefalt til bruk i hverdagen.  
Det anbefales derfor kun til meget aktive perioder eller 
perioder hvor hunden er utsatt for stress. Med UniQ High 
Power kan du være sikker på, at det energimessige 
opptaket er optimalt.

Energien i foret kommer primært fra høyt omsettelige 
råvarer: Kylling, fisk, svinefett og vegetabilske oljer. 

Energi innhold i foret - 475 kcal eller 2000 kj
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Velkommen
till UniQ

I 1985 gikk erfarne hundesports-entusiaster og to 
veterinærer sammen for å utvikle et hundefòr. Årsaken var 
resultatet fra en uavhengig undersøkelse av forskjellige 
hundefòr på det danske markedet. Analysene viste at 
innholdet i mange av produktene ikke tilsvarte 
innholdsbeskrivelsen. Som oppdretter var det derfor ikke 
tilfredsstillende, at de ikke var sikre på innholdet i fòret 
hundene fikk. Det var også tankevekkende at de fleste 
produktene var av utenlandsk fabrikat, når vi i Danmark har 
både landbruk og fiskeri som kan levere noen av verdens 
beste råvarer. 15 år er gått med endringer, justeringer og 
nye produksjonsmetoder. I år 2000 ble så UniQ-serien 
utviklet.

Siden den gang, har vi i alle år hatt fokus på hundens 
helsetilstand, og vi utvikler og forbedrer fòret, kontinuerlig.

UniQ er et 100 % dansk firma, som kun selger fòr 
produsert etter våre egne oppskrifter. Firmaet ligger i 
Grindsted, ca.10km vest for Billund. Vi har i dag 5 fulltids 
ansatte innen service og kundebehandling, som dekker 
Danmark og ca.15 andre europeiske land, som vi 
eksporterer til. 

UniQ Basic

Kvalitet - Komplett mat til voksne 
hunder 

UniQ Basic er et hundefòr av høy eksklusiv kvalitet, utviklet 
spesielt for voksne hunder.
UniQ Basic er et komplett fòr som betyr at alle nødvendige 
næringsstoffer som hunden din trenger er tilpasset energi-
innholdet i fòret. Fòret inneholder også alle vitaminer og 
mineraler som hunden din trenger. 
UniQ Basic hundefòr sikrer hundens helse og vitalitet livet 
ut. Med UniQ Basic vil du alltid oppdage at hunden din har 
en fin blank pels og avføring som er 100 % i orden. Etter en 
måned med fòring med UniQ Basic opplever mange at 
hundens pels får en økt glans.
UniQ Basic er designet for hunder med et regelmessig 
aktivitetsnivå, da mener vi hunder som får regelmessig 
trening, både fysisk og mentalt. Proteinene i UniQ Basic 
kommer fra fisk (hvitting, ål og krill) og kylling. Spesielt fisk, 
men også kylling, har høyere biologisk verdi enn, for 
eksempel kalv og- svinekjøtt.
22 forskjellige aminosyrer er nødvendige. Hunder kan danne 
12 selv. De resterende må tilsettes.  Ved å velge både 
kylling og fisk som proteinkilder, er hunden dermed sikret 
en variert aminosyre-sammensetning. 
I fordelingen av proteiner og fett har vi brukt erfaringene til 
bl.a. hunde-passere i Politiet. De blander UniQ Basic med 
UniQ Power som har et høyere fett og proteininnhold, som 
gir dem fòret de kan bruke hele året, mens andre hunder 
kan gis dette når de skal yte ekstra.

Energi-innhold: 390 kcal eller 1630 KJ

UniQ Basic No Grain

Kvalitet - Komplett mat til voksne 
hunder helt uten korn 

UniQ Basic No Grain er et hundefòr produsert helt uten 
korn, ris, og mais, samt uten kunstige aromaer, farge eller 
smakstilsetninger. Det betyr at alle de nødvendige 
næringsstoffene hunden din trenger er nøye tilpasset fòrets 
energi-innhold. Hunden er dermed sikret riktig mengde 
næringsstoffer samt alle nødvendige vitaminer og mineraler. 
Du bør dermed unngå å tilsette andre mineraler og vitaminer 
i tillegg for ikke å ødelegge denne balansen.
Med UniQ Basic No Grain sikrer du hundens sunnhet og 
vitalitet gjennom hele livet. Som basis fòr til din hund, vil du 
alltid oppleve at den har en flott blank pels og en avføring 
som alltid er 100 % i orden. Og unnskyld, men du vet jo 
selv, dersom maven fungerer bra, så har man det bra. 

UniQ Basic No Grain kan brukes som tørrmat eller oppløst 
i vann. Veiledende fòrmengde pr dag er 11-18g/kg. Men du 
vet hva som er best for din hund og kan vurdere hvor mye 
den bør ha. Fòret oppbevares best kjølig, mørkt og tørt. 
Råvarene er primært produsert av danske bønder og fiskere. 
Råvarene kontrolleres forløpende på laboratorium. Trening, 
hard trening og jakt har stort energibehov. For eksempel har 
energibehovet til hunder på jakt dobbelt så mye behov for 
hvile. Hvis hunden din jobber hardt flere ganger i løpet av 
året, anbefales det derfor i tillegg å fòre med UniQ Active 
Glutenfri, i de mest aktive periodene. Etter én måneds foring 
med UniQ Basic No Grain så opplever mange, at hundens 
pels blir blankere.

Energi-innhold: 388 kcal eller 1625 KJ

UniQ Light

Supert Premium kvalitets 
– fullfòr til den eldre hund

UniQ Light er utviklet til hunder som er blitt eldre, 
overvektige hunder og hunder som har mindre 
proteinbehov.UniQ Light er et fullfòr. 

Det betyr at alle de nødvendige næringsstoffer som en 
eldre hund trenger er tilpasset forets energi–innhold.
I UniQ Light er det tatt hensyn til de endringer, som 
inntreffer når hunden blir eldre. Dette skjer fra ca. 6-
årsalderen for de aller største rasene, og fra 8-årsalderen 
for de mellom-store rasene. I UniQ Light er det tatt hensyn 
til de proteiner som er mest skånsomme for lever og nyrer.

Det er mindre kalorier, men mer vitaminer og et høyt 
innhold av de livsviktige umettede fettsyrene. Med UniQ 
Light sikrer du din hund til en god start på alderdommen. 
For den overvektige hunden er det en god diett, som 
sammen med mosjon vil gi hunden bedre helse og vitalitet.
Energien i fòret kommer primært fra lett omsettelige 
proteiner og fett. I tillegg til karbohydrater som også er en 
energi-kilde. UniQ Light inneholder 3 proteinkilder; Kylling, 
fisk (hvitting, ål og krill) samt egg.

Energi-innhold; 330 Kcal eller 1380 KJ.

UniQ Active

Glutenfritt kvalitets - fullfòr til voksne 
hunder 
UniQ Active er komplett fòr som inneholder alle de 
nødvendige næringsstoffer, som hunden har bruk for. 
Dersom hunden din er blant de ca. 2% som er allergiske 
overfor gluten, eller du vil at hunden din skal ha et sterkt 
glutenredusert kosthold, har vi utviklet UniQ Active som 
også lever opp til UNIQ’s standard som at et fòr må være 
bredt sammensatt. Vi har lagt vekt på bruk av råvarer som 
frigjør energi over lengre tid, og UniQ Active kan dermed 
også brukes hvis hunden din trenger å yte ekstra. UniQ 
Active leveres alltid ferskt. 

Energien i maten kommer hovedsakelig fra svært salgbare 
proteiner og fett – inkludert kylling- og kyllingprodukter, mais, 
animalsk fett, erter, fisk og fiskeolje, betefiber, potetstivelse, 
ris, ølgjær, krill, mineraler og vitaminer. I tillegg teller 
karbohydrater også som en energikilde.

Trening, hard trening og jakt øker behovet for energi. Hvis 
hunden din for eksempel jobber hardt flere ganger i uken, 
anbefales det UniQ's Power.

Energi – innhold: 396 kcal eller 1656 KJ.

Uniq Food 
Nymarksvej 7 
7200 Grindsted
+45 7533 6505
mail@uniq.dk
uniq.dk

UniQ Power

Super Premium Kvalitetsfòr 
til arbeidende hunder 

UniQ Power er utviklet spesielt til hunder som skal yte mye 
(bruks og- konkurransehunder).Med UniQ Power hundefòr 
som energikilde har hunden det beste grunnlaget til å yte 
optimalt. 

I perioder, hvor hunden skal yte optimalt, anbefales det å 
bløte fòret i vann. Da vil hunden samtidig oppta nødvendig 
væske.  Velger en å dele dagsrasjonen i 2 deler er det alltid 
best å gi den største rasjonen som hovedmåltid på 
ettermiddagen. Fòrer du slik kan du oppleve at hunden din 
har energi til holde på i mange dager i strekk.
Råvarene i UniQ Power er valgt med omhu. Et høyenergi-fòr 
skal oppfylle forskjellige behov, det skal være lett fordøyelig, 
nærings og -energigivende samt ikke minst, men like viktig, 
være velsmakende. Velsmakende fordi hardt arbeid, 
konkurranser og jakt kan være slitsomt for hunden mentalt og 
gi noen mindre appetitt. UniQ Power er tilsatt svinefett for å 
stimulere appetitten og gi ekstra energi.

Proteinene i UniQ Power hundefòr kommer fra fisk (hvitting, 
ål og krill) og kylling. Disse proteinene har høy omsettelighet 
(biologisk verdi). 22 forskjellige aminosyrer er nødvendige. 
Hunder kan danne 12 selv. De resterende må tilsettes. Ved å 
velge både kylling og fisk som proteinkilder, er hunden 
dermed sikret en variert aminosyre-sammensetning. 

Energi-innhold; 440 Kcal – 1860 KJ. 

12 kg 
pose

12 kg 
pose

12 kg 
pose

12 kg 
pose

12 kg 
pose




