
UniQ Nordic Gold – 

Speisalfor med økologiske selvdyrkede urter og frukt og bær fra egen hage, – UniQ God er 

pakket i spesielle bio-dynamiske miljøposer ! (derav også høyere pris), Glutenfritt og 

Kornfritt. 

Består av 5 forskjellige produkttyper til hund. 

   

A) Sif Gul Etikett   

Sensitiv for hunder som har dårlig avføring, er sensitive for annet for, eller har mye urinveisproblemer. VI har god 

erfaring på dette foret når det gjelder Urinveisproblemer og urinsyre – evt stein. Urinsyre kommer av feil PH verdi. 

En skånsom blanding av sunne naturlige råvarer, virksomme urter og viktige fettsyrer gjør underverker for din 

sensitive hunds sensitive mage og fordøyelse. 

Korn og glutenfri – 26%Protein, 15%Fett 

B) Balder – Lys Grønn etikett 

Balder er et for de som har allergi og/eller pelsproblemer.  Vi har fantastiske tilbakemeldinger på dette foret, både 

når det gjelder eksem, mistet pels, kløe eller allergi overfor for eksempel. KYLLING – Dette foret inneholder kun 

lamm som proteinkilde. Ved å utelukke de fleste kilder, som kan gi reaksjoner/allergi og erstatte dem med en unik 

kombinasjon av økologiske urter og sunne naturlige råvarer får du effektiv hjelp til en symptomfri hund. 

Singleprotein, korn og glutenfri – 24%Protein, 14% Fett 

C) Mimer – Lys Blå etikett 

Mimer et Senior og Diett for, spesielt godt egnet til hunder som ikke beveger seg så mye lengre, enten pga alder, 

skade eller annet og derfor har lett for å legge på seg.  Tager helt særlige hensyn til din ældre hunds behov. Også 

velegnet til hunden med problemer i ledd- og bevegelsesapparatet eller pga. overvekt. Inneholder selvfølgelig våre 

økologiske urter og frukt/bær fra egen Uniqs egen hage. Ekstra høyt innhold av Glucosamin. 

Korn og glutenfri- 20%Protein, 10%Fett 

D) Idun – Orange Etikett (Unghund og Adult for) 

Idun er et «hverdagsfor» i denne serien. Den er meget bra for fordøyelsen og gir fantastisk pelskvalitet og meget god 

for fordøyelsen. Til unghund og voksen hund. Innhold av lekkert kyllingkjøtt, danske epler, sunne grønnsaker, 

krillolje og styrkende økologiske urter fra Uniqs egen hage, bidrar til å gi hunden en god hverdag, trivsel og velvære. 

Klassisk og glutenredusert – 26%Protein, 15% Fett 

E) Freja – Lilla Etikett (Valp og til drektige tisper) 

Til mor og valp Inneholder næringsrik kost, selvsagt med UniQs egenproduserte frukt og grønnsaker, krillolie, 

økologiske urter, sunne naturlige råvarer, proteiner, og mineraler som sørger for en sunn og harmonisk utvikling hos 

både mor og valp. 

Korn og glutenfri – 32%Protein, 18% Fett 


