
UniQ TILSKUDD :er utviklet av rene råvarer uten noen form for 
kunstige tilsetningsstoffer, og er sammensatt av økologiske 
egenproduserte urter.  
 
 

 
 

 

Performer -  
Vegetabilsk fett som tilfører kontrollert energi 
og utholdenhet 
 
UniQ NordicGold Performer inneholder utvalgte 
planteoljer, som via en spesiell prosess blir til 
kontrollerbar energi, noe som gjør hunden mer 
utholdende og energisk. Det vegetabilske  
fettet er konsentrert og lett fordøyelig energi, 
som etter inntak lagres i hundens muskulatur. 
 
• Ekstra energi til konkurranse hunder 
• Vannoppløselig og derfor lettere fordøyelig 
• Meget høy ernæringsmessig verdi også for 
sterkt sensitive hunder  
• Øker fordøyeligheten av fettet i fòr-rasjonen. 
 

Builder 
For hurtig og effektiv Oppbygning og økt Styrke 
 
I tillegg til soyabønner og vegetabilsk Fett, har 
UniQGold Builder et høyt innhold av Solbær, 
epler, Mynte og Ingefær. 
Soyabønnene er tørket på lav temperatur og 
deretter forsiktig malt, for at bønnenes innhold 
av oljer, fettsyrer, proteiner og aminosyrer skal 
bevares. Det høye innholdet i de nevnte 
produktene tilfører alle de viktigste 
bestanddelene, som hunden trenger, for å utvikle 
musklene best mulig 
Nukleotidene er tilsatt for å hjelpe med 
regenerering  
etter muskel -og vevsskader.  
 

Mover 
Forebygger, vedlikeholder og restituerer 
hundens ledd 
Kraftig produkt for optimal bevegelighet og 
restitusjon av hundens ledd.  
UniQ Nordic Gold Mover er en unik blanding av 
vegetabilsk fett (naturlig Glucosamin fra 
Arktiske skalldyr) sammen med nøye  
utvalgte urter. 
UniQ Nordic Gold Mover er et tilskudd for 
optimale  
forhold for hundens ledd – i alle situasjoner 
 
 
• Naturlig bio-opptakelig Glucosamin 
• Naturlige råvarer 
• Effektiv leddpleie 
 

Vitaler 
Tang direkte fra naturen til hunden 
Ascophyllum-tangen i UniQ Nordic Gold Vitaler 
høstes på Irlands nordligste kyst. Det 
bæredyktige havbruket drives i et område med 
klassifiseringskoden «Grade A», som er noe av 
det reneste vannet i verden.  
Det inneholder en naturlig balanse av makro -og 
mikronæringsstoffer, karbohydrater, proteiner, 
antioksidanter og andre nyttige organiske 
komponenter. 
 
Tangen er forsiktig tørket med lav temperatur 
for  
å bevare og sikre kvaliteten av de vitale aktive  
innholdsstoffene. Tangens naturlige balanse 
mellom vitaminer og mineraler sikrer optimalt 
opptak, og er et godt naturlig bidrag til  
hundens daglige behov. 
 
Kontrolleres fortløpende på laboratoriet. 


