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Njord laksolje for en  

flott skinnende pels.  
 
Njord er en høykvalitets kaldpresset 
laksolje basert utelukkende på 
naturlige ingredienser –  NB Villaks IKKE 
oppdrettslaks!. 
 
Njord kan benyttes som daglig 
fòr-tilskudd til din hund og gir 
en flott skinnende pels på grunn av det 
høye innholdet i fettsyrene Omega 3 og 6. 
Oljen utvinnes ved kaldpressing av fersk 
laks, noe som sikrer at fettsyrene til Omega 
3 og 6 ikke ødelegges, og oljen har derfor et 
høyt innhold av gunstige flerumettede 
fettsyrer. 
 
Njord oljen har et høyt innhold av naturlige 
antioksidanter, flerumettede fettsyrer og 
vitaminer som styrker kretsløpet, forebygger  

sykdommer og- hudproblemer. 
 
Hunder kan dessverre ikke selv danne 
disse viktige fettsyrene, som derfor tilføres 
via foret. 

 

GEFION til forebygging av 
leddproblemer 
 
Utvunnet fra høykvalitets koldpresset 
Raps og laksolje, tilsatt ArctiFlex*  
Glucosamin, som er utvunnet av rekeskall. 
Oljen er utviklet  
spesielt for å gi en understøttende og  
forebyggende effekt, ved ledd-problemer og 
sliteskader hos hund. 
 
Gefion er tilsatt en spesiell urteblanding, 
som ytterligere understøtter immunforsvar, 
ledd og muskulatur. 
 
I produktet er det utelukkende benyttet 100 
% Naturlige råvarer. 
 
 
*ArctiFlex; naturlig Glucosamin utvunnet av 
rekeskall,  
- rekene kommer fra havet i de nordligste 
kyst-områdene 

Skjold 
 

Skjold olje mot flått-,  
innsekt og - loppeangrep 

 
Oljen er spesielt utviklet til hunder  
som oppholder seg mye utendørs i naturen 
og dermed ofte er påvirket av insekter, og 
flått. Skjold har en insekts-avskrekkende 
effekt, på grunn av den unike 
sammensetningen av oljer og urter.  De 
spesifikke urtene har beroligende effekt på 
kløe og svie som dermed understøtter 
helingsprosessen etter et innsektstikk eller 
et flåttbitt.  I tillegg har urteblandingen en  
effekt, som gjør at skogflått /skogbjønn ikke 
biter seg fast i huden. 
 
Skjold oljen består av en balansert 
sammensetning av kaldpresset rapsolje og 
laksolje, tilsatt en nøye sammensatt 
mengde utvalgte dyrkede urter. Ingen 
kunstige tilsetningsstoffer er tilsatt. Oljen 
består av 100 % naturlige ingredienser 

 

Vidar 
 

Vidar olje for hud og pels 
 
Oljen er produsert av høy kvalitet 
kaldpresset rapsolje og laksolje. 
 
Utviklet og særlig velegnet for hunder 
med hud-irritasjoner og matt pels. Den 
spesielle utvalgte sammensetningen 
av oljer og urter, har lindrende effekt 
på både svie og kløe. Vidar gir en flott 
skinnende pels på grunn av et balansert 
innhold av fettsyrene Omega 3 og 6. 
 
I produktet er det utelukkende benyttet  
100 % naturlige ingredienser. 
 
Vidar oljen har et høyt innhold av naturlige 
antioksidanter, fler-umettede fettsyrer og 
vitaminer, som styrker hundens kretsløp og 

forebygger sykdommer -og hudproblemer. 
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THOR antistress olje  

Utviklet med fokus på perioder, hendelser 
hvor hunden, lett blir urolig, stresset eller 
nervøs, f.eks. ved fyrverkeri, angst for å 
være alene hjemme eller redd for å kjøre i 
bil.  
 
Produktet består av en balansert 
sammensetning av dansk kaldpresset 
rapsolje og laksolje. Det er tilført en  
spesielt sammensatt mengde urter; Kamille, 
Humle, Melisse og Baldrian. 
 
Alle de utvalgte urtene er allment anerkjent 
for deres beroligende -og gunstige 
egenskaper.  Thor antistress  
olje er derfor et helt naturlig produkt, som 
kan gis til hund/katt for å hjelpe den 
gjennom vanskelige perioder, der den er 
utsatt for påvirkninger som kan forårsake 
stress og nervøsitet.  
 

Absolut Energy 
når det skal presteres (ytes ekstra) 
 
Produktet er en prestasjonsfremmende drikk til 
hunder, som skal yte ekstra på jakt, utstilling 
eller i konkurranser.  En vil med Absolut Energi 
kunne konstatere, at din hunds yteevne og 
konsentrasjons-evne forbedres opptil 3-5 timer.  
Gi hunden drikken umiddelbart før den skal yte.  
En kan med fordel gjerne gi hunden oljen i litt 
drikke om morgen den dagen hunden skal yte 
ekstra. 
 
Absolut Energi består blant annet av forskjellige 
sukkerstoffer tilsatt kaldpressede oljer, slik at 
hunden selv etter flere dagers hardt arbeid, 
understøttes i å bevare kondisjonen. Det er 
tilsatt Røllike, som også har en positiv effekt på 
eventuelle hudskader. 


