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UniQ tilbyr til ITFK medlemmer rabatterte priser på de mest aktuelle fortypene i vårt utvalg 
av kavlitetsfor. Dette fås kjøpt hos våre lokale selgere. UniQ inneholder kun rene råvarer, 
ingen kunstige tilsetningsstoffer, ikke konserveringsmidler. UniQ satser 100% på kvalitet i 
alle ledd og hver batch i produksjoenen er testet og godkjent av veterinær før det            pakkes.  

 

 

Start valpefor – 12 kg. Valpefor med balansert 
sammensettning for vekst og beinutvikling fra 3-4 uker til 
valpene er utvokst. Tisper fores med Start ifm. svangerskapet 
og frem til hun slutter å amme. 27% Protein, 17% Fett 
Klubbpris ITFK kr 521,- 
Veiledende utsalgspris Kr.599,-  

 

 

Basic – 12kg. Fullfor for hunder med normal aktivitet 
21%Protein, 14,5% Fett 
Klubbpris ITFK kr 500,- 
Veiledende utsalgspris Kr.549,- 

 

 

Aktiv Glutenfri – Energifor til trening og jakt. Inneholder ikke 
hvete og andre hurtigopptakende kornsorter. Det er tilsatt bygg 
som er en langsommere energikilde. 23,5% Protein, 18,2% Fett 

Klubbpris ITFK kr 547,- 
Veiledende utsalgspris Kr.629,- 

 

http://www.uniq-foods.no/
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Power – Høyenergifor.  Benytte som tillegg eller fullkost for 
hunder som brukes meget aktiv under lange perioder med 
hard trening, jakt, prøver, etc. Vi anbefaler gjerne blanding av 
Basic/Power blandet 50/50 eller 100% Power. Benyttes også 
av trekkhundfører ved konkurranser og hard trening. 
28%Protein, 27% Fett. 
Klubbpris ITFK kr 547,- 
Veiledende utsalgspris Kr.629,- 

 

 

Aktiv Storkjøp – 20 kg, Lavprisfor med mer fyllstoffer som gir 
lavere kilopris. Dette kan gi mer avføring og i meget aktive 
perioder også mer løs avføring. Vi anbefaler derfor 
høykvalitetsforene Basic, Aktiv Glutenfri eller Power i peroder 
med høy aktivitet. 
Klubbpris ITFK kr 619,- 
Veiledende utsalgspris Kr.659,- 

 

 

High Power 14 kg – High Power Plus 20kg-  
Ekstremfor til meget høytytende hunder som trekkhunder etc. 
Med meget høyt energiforbruk i flere dager i strekk, Glutenfri. 
Trekkhunder benytter denne ofte sammen med Power med en 
blanding 1/3 High Power til 2/3 Power. 
32% Protein og 32% Fett. 
Veilednde utslagspris Hig power 14 kg-  kr 649,- 

Veilednde utslagspris High power pluss 20 kg – kr 749 

 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
Alle priser er ink. mva pr 1.12.2022 og kan til en hver tid endres iht. porduksjonskostnader, frakt etc. 
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UniQ Nordic Gold er utviklet for hunder som har behov for spesielle fortyper ved 
allergi, tilskudd ved sykdom, stivhet, høy alder eller overvekt.  
UniQ NordicGold inneholder kun rene råvarer, økologiske urter, frukt og grønnsaker 
fra fabrikkens egen hage. Det finnes ingen kunstige tilsetningsstoffer og ingen 
konserveringsmidler. UniQ går ikke i kompromiss med kvalitet og hver batch er testet 
og godkjent av veterinær før pakking. 
NB Uniq NordicGold er ikke et legemiddel, men et hjelpemiddel til din hund om den 
har behov for spesialfor! 

 
 Freja - ikke tilsatt korn  

 
Til mor og valp - Korn og glutenfri 
Poser på 3kg og 10kg  
Protein 32 % Fett 8 % 
 
Næringsrik kost med mye proteiner, mineraler og understøttende økologiske 
urter, som sørger for en sunn og harmonisk utvikling hos både mor og valp. 

 

 Idun  
 
Til voksen hund Adult - Klassisk og glutenredusert (Bygg) 
Poser på 3kg og 10kg  
Protein 26 % Fett 15 % 
 
FlexMover+, naturlig Glucosamin utvunnet av skalldyr fra de nordiske 
kystlinjer 
 
Det er ikke bare smaken som gjør at Idun er i en liga for seg selv. Men masser 
av forebyggende egenskaper sikrer Idun din hunds trivsel og velvære, med 
god og positiv effekt på blant annet appetitt, fordøyelse, pels, leverfunksjon, 
immunforsvar, luftveier samt ledd og bevegelsesapparatet. 

 Mimer - ikke tilsatt korn  
 
Til eldre hunder og de som trenger å gå ned i vekt – korn og glutenfritt. 
Poser på 3kg og 10kg  
Protein 20 % Fett 10 % 
 
Mimer er spesielt egent til eldre hunder og velegnet til hunder med problemer 
i ledd- og bevegelsesapparatet eller overvekt. Ekstra høyt innhold av 
Glucosamin  for å styrke ledd og beinstruktur. Produsert av fisk, krill og 
skalldyr fra Nordsjøen som innholder masse omega-3 og -6 fettsyrer. For å 
styrke ledd og beinstruktur er Mimer er tilsatt dobbelt dose av det viktig 
Glucosamin utvunnet av skalldyr fra de nordiske kystområdene og omega-3 
fettsyrer fra krill. Økologiske koldpressede raps- og hampeoljer bidrar med 
omegasyrer samt den viktige gammalinolensyre (GLA) 

 

https://uniqnordicgold.com/shop/8-uniq-nordicgold/12-idun/
https://uniqnordicgold.com/shop/8-uniq-nordicgold/12-idun/
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Sif - ikke tilsatt korn  
 
Til hunder med mageproblemer - Korn og glutenfri 
Poser på 3kg og 10kg  
Protein 20 % Fett 10 % 
 
En skånsom blanding av naturlige råvarer, virksomme urter og viktige 
fettsyrer for hunder med mave og fordøyelsesproblemer. 
 
UniQ NordicGold Sif brukes til hunder med sensitiv mage og pelsproblemer.  
I hundemat er korn ofte et fyllstoff, for å senke prisen og virker mettende, 
mens den ernæringsmessige verdien kan være sterkt begrenset. 
 
Sif sin unike blanding av omega-3 og 6, fettsyrer fra krill, Glucosamin fra 
skalldyr, og virksomme stoffer fra økologiske urter, gjør Sif til det rette foret, 
ved tendens til allergi og følsom mage. 

 

 Balder - ikke tilsatt korn – laget kun på fersk lam  
 
Til hunder med pelsproblemer og allergi/ kyllingallergi – Singleprotein, 
korn og glutenfri 
Poser å 3kg og 10kg  
Protein 24 % Fett 14 % 
 
Balder er primært utviklet til hunder med pelsproblemer, og kan også 
benyttes som et komplett fullfòr til alle voksne hunder. Vi har ikke brukt 
råstoffer, som gir overfølsomhet/allergier og erstatte dem med en unik 
kombinasjon av sunne naturlige råvarer.  
 
Det er utelukkende benyttet fersk lammekjøtt som den eneste animalske 
proteinkilden i Balder. Balder er tilsatt hampolje og solbær, som begge 
inneholder naturlige GLA fettsyrer som er livsviktige for din hunds helse.  
 
Balder er helt fri for egg, melk, korn, gluten og soya. I stedet er Balder fylt med 
vitaminrike epler, bønner, erter og poteter. Den spesielle blanding av omega-3 
fettsyrer fra krill, Glucosamin fra skalldyr i nordiske farvann og virksomme 
stoffer fra økologiske urter, gjør Balder til et kvalitetesfor.  
Balder vil også være velegnet, hvis du ønsker at gi hunden din en 
kostforandring.  
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Generell veiledning om fòrmengde 
 
Med UniQ NordicGold sørger du for, at din hund får alle de vitaminer, mineraler og næringsstoffer, den har bruk for, fra rene 
og naturlige nordiske råvarer. Samtidig treffer du et bevisst valg om, at kunstige tilsetningsstoffer, farge og smaksfremmere 
ikke hører hjemme i ditt kjæledyrs kosthold.  
Se mer på www.uniq-foods.no 
 
Du skal velge den type UniQ NordicGold, som passer best til din hunds helse og alder 
Husk at en valp vokser like mye i løpet av et år, som et menneskebarn gjør på 14 år, og at en eldre hund har bruk for 
lettfordøyelige proteiner, mindre fett og mere Glucosamin. 
 
Skjemaet med anbefalt fòr- mengde er veiledende, for appetitt, forbrenning og opptak er meget forskjellig fra hund til hund og 
avhenger av rase, vekt, alder, aktivitetsnivå, temperatur, adferd m.m. Tilpass derfor mengde mat iht. en vektkurve på din 
hund. 
UniQ Nordic Gold kan enten gis som tørrfôr eller oppbløtt i vann - husk alltid å gi det sammen med en skål friskt, kjølig 
drikkevann, slik at din hund også får slukket tørsten og alltid ha kjølig drikkevann stående fremme til din hund. 
 
UniQ Nordic Gold oppbevares ved ca. 5-25°. Unngå fukt og sterkt sollys.  
Holdbarhet: Se datomerking på sekken. 

http://www.uniq-foods.no/
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Njord vill-laksolje for en flott skinnende pels. Helt 
uten tilsetningsstoffer! 

 
Njord er en høykvalitets kaldpresset laksolje fra fersk fanget villaks og 
innholder utelukkende naturlige ingredienser – D e t  benytes IKKE 
oppdrettslaks! 

 
Njord kan benyttes som daglig tilskudd til din hund og gir en flott skinnende 
pels og myke poter som har vist seg å motvirker slittasjeskader og gnagsår. 
Dette på grunn av det høye innholdet av flerumettede fettsyrene Omega 3 og 
6.  
 
Njord oljen har et høyt innhold av naturlige antioksidanter, flerumettede 
fettsyrer og vitaminer som styrker kretsløpet, forebygger sykdommer og- 
hudproblemer. 
Hunder kan ikke selv danne disse viktige fettsyrene, som må tilføres via 
foret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Absolut Energy 
Ideell for å gi hunden en raskt enegitilførsel når den skal yte 
100% ved eks. jaktprøver. 
 
Absolut Energi består blant annet av forskjellige sukkerstoffer tilsatt 
kaldpressede oljer, slik at hunden selv etter flere dagers hardt arbeid gir 
overskudd. Det er tilsatt Røllike, som også har en positiv effekt på eventuelle 
hudskader. 

Produktet er en prestasjonsfremmende drikk til hunder, som skal yte ekstra 
på jakt, utstilling eller i konkurranser. Absolut Energi gir din hunden  økt 
yteevne og konsentrasjons-evne. Gi den en spiseskje Absolutt Energi ca 30 
minutter før den skal yte maks og dette vil forbedrer hundens ytelsen inntil 3-
5 timer. En kan med fordel gjerne gi hunden oljen i litt drikke om morgen den 
dagen hunden skal yte ekstra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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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 - 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FREJ 
Frej er en olje laget av Hvitting.  
Hvitting er en proteinrik fisk, og på grunn av at den fanges på vinteren hvor en 
stor del av deres føde består av krill som høyt innhold av alle essensielle 
aminosyrer, vitamin B12 mm. og sitt høye innhold av Omega- 3, 6 og 9 fettsyrer 
og Glycosamin. 
Oljen styrker kretsløpp, hud, pels og poter og gir en skinnende pels pga. sitt 
høye innhold av Omega 3 og 6 fettsyrer. 
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