
UniQ Professional  – 

Består av både kornfrie, glutenfrie og vanlige fortyper.   
NB De kornfrie produktene har gjerne høyere proteininnhold . 
 

Start – Valpefor og er et bra for mange gode tilbakemeldinger. 
27% Protein, 17% Fett ,  
 
 
Start No Grain  -  bra for som fler og fler velger  anbefales også til elghunder og jamthunder. 
32% Protein, 18% Fett  
 
 
Basic –  vanlig hverdagfor- og kan anbefales til «ELGHUNDER og JAMTHUNDER» 
21%Protein, 14,5% Fett 
  
Basic No Grain – brukes mye av bl.a. irsksettere da de har en tendens til å reagere med 
bløtere avføring på vanlig Basic, - dette er vår erfaring.  (kan også trygt anbefales til 
«ELGHUNDER og JAMTHUNDER» 
28%Protein, 14,5% fett   
 

Aktiv Glutenfri – Energifor, inneholder ikke hvete og korn, annet enn bygg. Kan anbefales 

også til andre typer Jakthunder – NB Viktig er du usikker anbefale glutenfri, heller enn 

vanlig for! Husk hunder er ikke drøvtyggere ! 

23,5% Protein, 18,2% Fett  

 

Power – Høyenergi for, Dette anbefaler vi gjerne som xtrafor eller i tillegg under meget 

aktive perioder, jakt, prøver, etc. Vi anbefaler gjerne Basic/Power blandet 50/50 eller Basic 

30/ Power 70. Selv går vi over til ren Power under jakta og det fungere fint på våre hunder. 

28%Protein, 27% Fett. 

 

Aktiv Storkjøp – 20 kg,  Energifor med noe mer fyllfor og derav lavere pris.  Tilbakemelding 

fra noen som er meget opptatt av avføring er at det merkes forskjell i avføringen, mer 

avføring og i meget aktive perioder også mer løs avføring.  Ved tilbakemeldinger om dette 

anbefal Aktiv Glutenfri eller Basic/Power blandingen! 

 

High Power  (14 kg) – 

High Power Plus  20kg)-   Begge er same bare forskjellig forpakning er produsert som 

ekstremfor til trekkhunder, lavinehunder etc.  som opplever kraftig energiforbruk i flere 

dager i strekk, Glutenfri. Disse bruker dette sammen med «POWER» og da med en blanding  

På 1/3 High Power til 2/3 Power. 

32% Protein og 332% Fett.   


