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Tørrfôr til hund og katt
Kvalitetsfôr fra Skandinavias største produsent

norgesfor.no

Tørrfôr for både livsnytere og aktive hunder!
Når du velger hundemat fra Doggy kan du være sikker på at du får et
godt fôr, uansett om du skal ha et basisfôr, et fôr for et aktivt hundeliv
eller hundemat for feinschmeckeren.
Under navnet Doggy finner du tørrfôr med alt en hund behøver.
Doggy Professional er tørrfôr for det aktive hundelivet. En hund som
rører seg mye trenger ekstra tilskudd av fett og protein. Et sunt, trygt
og smakfullt fullfôr for din hund.

Doggy Original
15 kg
Doggy Original er et smakfullt og
velprøvd fullfôr som passer de fleste
hunder. Fôret er nøye blandet og inneholder en balansert mengde animalske
proteinråvarer, forskjellige karbohydratkilder, mineraler og proteiner.
Doggy Original er fremstilt av fersk svensk
kylling, noe som gjør fôret rikt på smak.
De store sprø bitene inneholder også linfrø
som er rike på omega 3-fettsyrer og som
hjelper hunden din til å utvikle en blank og
rik pels og frisk hud. Fôrets nærings- og
energiinnhold passer de fleste hunderaser.
Det inneholder kun naturlige råvarer, ingen
unødvendige tilsetningsstoffer.
Hver enkelt hunds behov må vurderes
for seg og er blant annet avhengig av
aktivitetsnivå. Derfor må du tilpasse
mengden etter hundens kroppsvekt og
kondisjon. Hunden skal alltid ha tilgang
til ferskt vann.

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Korn*, kjøtt og animalske biprodukter (herav svensk kylling*
12 %), oljer og fett*, vegetabilske biprodukter* (herav linfrø 1 %), fisk og
fiskeprodukter, mineraler, gjær*. * Naturlig råvare
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 10000IE, vitamin D3 1000IE, vitamin E
(all-rac-Ð-tokoferylacetat) 60 mg, kobber(II)sulfatpentahydrat 5 mg; mangan(II)oksid/
mangan(III)oksid 5 mg; sink (sinksulfatmonohydrat) 330 mg; kalsiumjodat-anhydrat 1,6
mg; selen (natriumselenit) 0,2 mg. Teknologiske tilsetningsstoffer:
Naturlig antioksidant.

Doggy Original Mini
4,75 kg
Doggy Original Mini er et helfôr som er
optimalisert for mindre og mellomstore
hunder med normalt aktivitetsnivå.
Fôret har mindre biter som passer bra
til små hunders små munner.
Doggy Original Mini er laget av fersk svensk
kylling for å ha ekstra god smak. Det inneholder også linfrø som er rike på omega
3-fettsyrer og som kan bidra til blank og tykk
pels og en friskere hund. Fôrets nærings- og
energiinnhold er tilpasset mindre og mellomstore hunder. Det inneholder kun naturlige
råvarer, ingen unødvendige tilsetningsstoffer.
Hver enkelt hunds behov må vurderes for seg
og er blant annet avhengig av aktivitetsnivå.
Derfor må du tilpasse mengden etter
hundens kroppsvekt og kondisjon. Hunden
skal alltid ha tilgang til ferskt vann.

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Korn*, kjøtt og animalske biprodukter (herav fersk svensk kylling*
12 %), oljer og fett*, vegetabilske biprodukter* (herav linfrø 1 %),
mineraler, gjær*. * Naturlig råvare
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 10000IE, vitamin D3 1000IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 60 mg, kobber(II)sulfatpentahydrat 5 mg; mangan(II)oksid/
mangan(III)oksid 5 mg; sink (sinksulfatmonohydrat) 33 mg; kalsiumjodat-anhydrat 1,6
mg; selen (natriumselenit) 0,2mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Naturlig antioksidant.

Doggy Valp
12 kg
Doggy Valp er et helfôr med høyere
fett- og proteininnhold som passer
hunder i utvikling og drektige og
diende tisper. Fôrbitenes størrelse
er tilpasset hundevalper og kan
introduseres når valpene skal begynne
å spise fast føde.
Doggy Valp er laget av fersk svensk kylling
og er ekstra smakfullt. Fôret inneholder
også omega 3- og omega 6-fettsyrer som er
livsviktig for valpens utvikling og som gir den
vakker pels. Dessuten har vi tilsatt egg som
er rike på viktige proteiner, i tillegg til at det
smaker godt. Fôrets nærings- og energiinnhold (høye fett- og proteininnhold) er
tilpasset hunder i utvikling, drektige og
diende tisper. Det inneholder kun naturlige
råvarer, ingen unødvendige tilsetningsstoffer.
Hver enkelt hunds behov må vurderes for seg
og er blant annet avhengig av aktivitetsnivå.
Derfor må du tilpasse mengden etter
hundens kroppsvekt og kondisjon. Hunden
skal alltid ha tilgang til ferskt vann.

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Sammensetning: Korn*, kjøtt og animalske biprodukter (herav svensk kylling* 12 %),
oljer og fett*, vegetabilske biprodukter*, fisk og fiskeprodukter, egg og eggprodukter*
(herav tørkede egg 1 %), mineraler, gjær*. * Naturlig råvare
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 11500IE, vitamin D3 1200IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 70 mg, kobber(II)sulfat-pentahydrat 6 mg; mangan(II)
oksid/mangan(III)oksid 6 mg; sinksulfatmonohydrat 37 mg; kalsiumjodat-anhydrat 1,8
mg; selen (natriumselenit) 0,2mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Naturlig antioksidant.

Doggy Slim
12 kg
Doggy Slim er et hvetefritt helfôr med
lavt fettinnhold som passer til hunder
med lavere energibehov.
Doggy Slim er fremstilt av fersk svensk
kylling, noe som gjør fôret rikt på smak. I stedet
for hvete har vi brukt milde kornsorter som ris
og mais. Gulrøtter gjør fôret ekstra smakfullt.
Dessuten inneholder Doggy Slim vitamin A
og FOS-fiber (oligofruktose), en råvare som
stimulerer veksten av gode bakterier i tarmen
og gjør fôret lett fordøyelig. Fôret inneholder
også linfrø som er rike på omega 3-fettsyrer og
som hjelper hunden din til å utvikle en blank og
rik pels og frisk hud. Fôrets nærings- og energiinnhold og lavere fettinnhold er tilpasset hunder
med lavere energibehov. Det inneholder kun
naturlige råvarer, ingen unødvendige
tilsetningsstoffer.
Hver enkelt hunds behov må vurderes for seg
og er blant annet avhengig av aktivitetsnivå.
Derfor må du tilpasse mengden etter hundens
kroppsvekt og kondisjon. Hunden skal alltid ha
tilgang til ferskt vann.

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Korn*(herav mais 30%, ris 25%), kjøtt og animalske biprodukter
(herav fersk svensk kylling* 10 %), vegetabilske biprodukter* (herav linfrø 1%, cikoriainulin FOS 0,63%), tørkede gulrøtter* (2,5%), mineraler, gjær*. * Naturlig råvare
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 11500IE, vitamin D3 1200IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 60 mg, kobber(II)sulfat-pentahydrat 5 mg; mangan(II)
oksid/mangan(III)oksid 5 mg; sinksulfatmonohydrat 33 mg; kalsiumjodat-anhydrat
1,6 mg; selen (natriumselenit) 0,2 mg. Teknologiske tilsetningsstoffer: Naturlig antioksidant.

Doggy Senior
4,75 kg
Doggy Senior har et nærings- og energiinnhold som er tilpasset eldre hunder,
som ofte har et lavere aktivitetsnivå og
dermed et lavere energibehov.
Doggy Senior er laget av fersk svensk kylling og
milde kornsorter som ris og mais, som gjør fôret
smakfullt og lett fordøyelig. Fôret har et høyt
vitamininnhold. Det er blant annet tilsatt
C-vitamin som er et naturlig antioksidant.
Fôret er også tilsatt FOS-fiber (oligofruktose),
en råvare som stimulerer veksten av gode
bakterier i tarmen. Da eldre hunder ofte er
mindre aktive og har et lavere energibehov,
er Doggy Seniors nærings- og energiinnhold
tilpasset nettopp disse hundene. Bitenes form
og sprøhet gir passe tyggemotstand og sørger
for en lett rengjøring av tenner og tannkjøtt
for å motvirke tannstein. Fôret inneholder kun
naturlige råvarer, ingen unødvendige
tilsetningsstoffer.
Hver enkelt hunds behov må vurderes for seg
og er blant annet avhengig av aktivitetsnivå.
Derfor må du tilpasse mengden etter hundens
kroppsvekt og kondisjon. Hunden skal alltid ha
tilgang til ferskt vann.

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Sammensetning: Korn* (herav mais 25 %, ris 10 %), kjøtt og animalske biprodukter
(herav fersk svensk kylling* 10 %), oljer og fett*, vegetabilske biprodukter* (herav linfrø
1 %, mineraler, sikoriinulin* FOS 0,63 %), gjær*. *Naturlig råvare
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 11300IE, vitamin D3 1200IE, vitamin C (l-askorbylfosfat) 400 mg, vitamin E (all-rac-Đ-tokoferylacetat) 300 mg, kobber(II)sulfatpentahydrat 6 mg; mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 6 mg; sinksulfatmonohydrat
37 mg; kalsiumjodat-anhydrat 1,8 mg; selen (natriumselenit) 0,2 mg. Teknologiske
tilsetningsstoffer: Naturlig antioksidant.

Doggy Professional
Ekstra 18 kg
Velsmakende fullfôr for aktive hunder,
brukshunder eller unghunder.
Doggy Professional Extra er et fullfôr
utviklet for hunder med normalt til høyt
aktivitetsnivå. Dette fullfôret passer de
fleste hunder som er ute og beveger på seg
hver dag – for eksempel hunder som elsker
lange spaserturer eller jakthunder utenom
jaktsesongen. Fôret inneholder linfrø som
tilfører Omega 3, egg og fersk svensk kylling.
Dette gir et fôr som både er velsmakende
og lett fordøyelig. Nype er tilsatt for ekstra
C-vitaminer, noe som er ekstra viktig for
aktive hunder.

24% PROTEIN
12% FETT

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Korn*, kjøtt og animalske biprodukter (herav tørket kylling 17 %, fersk
svensk kylling* 12 %), vegetabilske biprodukter* (herav linfrø 1 %), oljer og fett*, fisk og
fiskeprodukter*, mineraler, egg og eggprodukter* (1,25 %), gjær*, nypepulver* (0,3 %).
* Naturlige råvarer.
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 9900IE, vitamin D3 1040IE, vitamin C 350 mg,
vitamin E (all-rac-Đ-tokoferylacetat) 62 mg, kobber(II)sulfat, pentahydrat 5 mg
(kobber 5 mg); mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 8,6 mg (mangan 5 mg); sinksulfat,
monohydrat 32 mg (sink 32 mg); kalsiumjodat, anhydrat 16 mg (jod 1,6 mg); selen
(natriumselenit) 0,2 mg. Tekniske tilsetningsstoffer: antioksidanter.

Doggy Professional
Ekstra Aktiv 18 kg
Et smakfullt fullfôr for aktive hunder
og brukshunder.
Doggy Professional Aktiv er et fullfôr utviklet
for aktive hunder og brukshunder med høyt
energibehov. For eksempel jakthunder i
høysesong, agilityhunder og trekkhunder.
Fôret passer også til hunder som har
vanskelig for å legge på seg, og som trenger
å øke kroppsvekten. Doggy Professional
Aktiv inneholder fersk svensk kylling og
egg av høy kvalitet. Dette er svært smakfulle
protein- og fettkilder! Nype er tilsatt for
ekstra C-vitaminer, noe som er ekstra
viktig for aktive hunder.

30% PROTEIN
20% FETT

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Sammensetning: Korn og animalske biprodukter (herav tørket kylling 29 %, fersk
svensk kylling* 14 %), korn*, oljer og fett*, vegetabilske biprodukter* (herav linfrø 1 %),
fisk og fiskeprodukter*, mineraler, egg og eggprodukter* (1,25 %), gjær*, nypepulver*
(0,3 %). * Naturlige råvarer
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 11200IE, vitamin D3 1180IE, vitamin C 350 mg,
vitamin E (all-rac-Đ-tokoferylacetat) 70 mg, kobber(II)sulfat, pentahydrat 6 mg
(kobber 6 mg); mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 5,9 mg; sink-sulfat, monohydrat
(sink 36 mg); kalsiumjodat, anhydrat 18 mg (jod 1,8 mg); selen (natriumselenit) 0,2 mg.
Tekniske tilsetningsstoffer: antioksidanter.

Doggy Professional
Skånsom 18 kg
Doggy Professional Skånsom er et
fullfôr med lam som passer godt til
aktive hunder med følsom mage.
Doggy Professional skånsom er et fullfôr
utviklet for normalt aktive hunder med
følsom mage. Det inneholder ferskt tilberedt
lam og ris, som er både smakfullt og lett
fordøyelig. Vi har også tilsatt nype for
ekstra C-vitaminer, noe som er ekstra viktig
for aktive hunder. For at hundens mage
skal fungere bedre har vi tilsatt FOS, et
prebiotikum som fremmer en velfungerende
tarm og en glad mage. Fôret inneholder
ingen spor av kylling, som en del hunder er
følsomme for.

21% PROTEIN
11% FETT

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Korn* (herav ris 23 %), kjøtt og animalske biprodukter (herav tørket
lam 12 %, ferskt tilberedt lam* 8 %), vegetabilske proteinekstrakter*, oljer og fett*,
vegetabilske biprodukter* (herav linfrø 1 %, sikoriinulin, FOS 0,63 %), mineraler, gjær*,
nypepulver* (0,3 %). *Naturlige råvarer.
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 9900IE, vitamin D3 1040IE, vitamin C 350 mg,
vitamin E (all-rac-Đ-tokoferylacetat) 62 mg, kobber(II)sulfat, pentahydrat 5 mg (kobber 5 mg); mangan(II)oksid/mangan(III)oksid (mangan 5,2 mg); sinksulfat, monohydrat
91 mg (sink 32 mg); kalsiumjodat, anhydrat (jod 1,6 mg); selen (natriumselnit) 0,2 mg.
Tekniske tilsetningsstoffer: antioksidanter.

Doggy Professional
Valp 2 kg
Doggy Professional Valp er et fullfôr
utviklet for valper og unghunder, men
passer også utmerket til drektige og
diende tisper av alle raser og størrelser.
Fôret inneholder ferskt tilberedt laks og linfrø
for at hunden skal få i seg Omega 3, noe som
er viktig for både hud og pels. Vi har også
tilsatt FOS, et prebiotikum som fremmer en
velfungerende tarm og en glad mage. Dette
er ekstra viktig for små valper i vekst som
gjør seg klare for et aktivt hundeliv, og for
drektige og/eller diende tisper. Nype er
tilsatt for ekstra C-vitaminer, noe som er
ekstra viktig for aktive hunder.

28% PROTEIN
14% FETT

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Korn* (herav ris 10 %), kjøtt og animalske biprodukter, fisk og fiskeprodukter* (herav ferskt tilberedt laks 8 %, tørket laks 6 %), oljer og fett*, vegetabilske
biprodukter* (herav sikoriinulin, FOS 0,63 %), grønnsaker*, mineraler, egg og eggprodukter* (1,25 %), gjær*, nypepulver* (0,3 %). * Naturlige råvarer
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 9900IE, vitamin D3 1040IE, vitamin C 350
mg, vitamin E (all-rac-Đ-tokoferylacetat) 62 mg, kobber(II)sulfat, pentahydrat 21 mg
(kobber 5 mg); mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 8,7 mg (mangan 5,2 mg); sinksulfat,
monohydrat 91 mg (sink 32 mg); kalsiumjodat, anhydrat 16 mg (jod 1,6 mg). Tekniske
tilsetningsstoffer: antioksidanter.

Bozita Robur er et glutenfritt
Premium-fôr med råvarer av høyeste
kvalitet. Inneholder en høy andel av
ferskt kjøtt for god smak og forbedret
fordøyelsesprosess.

Bozita Robur Adult
Maintenance 13 kg
Tilpasset unge eller voksne hunder
med normalt aktivitetsnivå.
Naturlig optimalisert hvetefritt fullfôr til
hunder med normalt aktivitetsnivå. Satt
sammen av førsteklasses råvarer og med et
næringsinnhold som gir hunden de beste
forutsetninger for et friskt og sprekt liv.
Tilberedt med fersk svensk kylling som gir
høy fordøyelighet og svært god smak.

27% PROTEIN
15% FETT

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Kylling 40 % (tørket kylling 25 %, fersk svensk kylling* 15 %), mais*,
ris*, maisspirer*, beinfett*, hydrolysert kylling, tørket potet*, tørket betemasse*
(avsukret), mineraler, linfrø*, gjær* (herav ß-1,3/1,6- glukaner 0,05 %), glukosamin*
(0,05 %), kondroitinsulfat* (0,004 %).
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 15000IE, vitamin D3 780IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 100 mg, vitamin C 100 mg, kobber(II)sulfat-pentahydrat
23 mg; mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 10 mg; sinksulfatmonohydrat 102 mg;
kalsiumjodat-anhydrat 18 mg; selengjær 50 mg. Tekniske tilsetningsstoffer:
Antioksidanter (naturlige).

Bozita Robur Adult
Maintenance Mini
3,25 kg
Mindre biter, tilpasset små til
mellomstore hunder med normalt
til høyt aktivitetsnivå.
Naturlig optimalisert hvetefritt fullfôr i små
biter tilpasset mindre hunder med normalt
til høyt aktivitetsnivå. Satt sammen av
førsteklasses råvarer og med et næringsinnhold som gir hunden de beste
forutsetninger for et friskt og aktivt liv.
Inneholder fersk svensk kylling, noe som
letter fordøyelsen og bedrer smaken. Passer
hunder med normalt til høyt aktivitetsnivå.
Inneholder også glukosamin og kondroitinsulfat, en naturlig bestanddel i friske ledd.

27% PROTEIN
17% FETT

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Kylling 39 % (tørket kylling 24 %, fersk svensk kylling* 15 %), mais*,
ris*, beinfett*, maisspirer*, tørket potet*, hydrolysert kylling, tørkede egg*, mineraler,
tørket betemasse* (avsukret), tørket fisk*, linfrø*, sikoriinulin* (FOS 0,63 %), gjær* (herav ß-1,3/1,6-glukaner 0,05 %), glukosamin* (0,05 %), kondroitinsulfat* (0,004 %).
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 15000IE, vitamin D3 780IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 100 mg, vitamin C 100 mg, kobber(II)sulfat-pentahydrat
6 mg; mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 6 mg; sinksulfatmonohydrat 36 mg;
kalsiumjodat-anhydrat 1,8 mg; selen (selengjær) 0,1 mg. Tekniske tilsetningsstoffer:
Antioksidanter (naturlige).

Bozita Robur Active
Performance 12 kg
For hunder med normalt til høyt
aktivitetsnivå og brukshunder.
Dette fullfôret er fremstilt uten hvete,
har et høyt energiinnhold og er naturlig
optimalisert for brukshunder eller hunder
med høyt aktivitetsnivå
Den høye energi- og næringstettheten
gir selskapshunden friskhet og vitalitet,
utstillingshunden vakker pels, og bruks- eller
trekkhunden de beste forutsetninger for et
godt samarbeid med andre hunder.
Bozita Robur Active er beriket med fersk
svensk kylling og er smaksatt med elg, noe
som gir utmerket smak og lett fordøyelighet.
Tilsatt glukosamin og kondroitinsulfat, som
er naturlige bestanddeler i friske ledd.

33% PROTEIN
20% FETT

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Kylling 40 % (tørket kylling 25 %, fersk svensk kylling* 11 %, hydrolysert kylling 4 %), mais*, beinfett*, ris*, maisspirer*, tørket fisk*, tørket betemasse*
(avsukret), ferskt tilberedt svensk elg* (4 %), tørkede egg*, mineraler, potetprotein,
sikoriinulin* (FOS 0,63 %), linfrø*, gjær* (herav ß-1,3/1,6-glukaner 0,06 %), glukosamin*
(0,06 %), kondroitinsulfat* (0,005 %).
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 18750IE, vitamin D3 975IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 125 mg, vitamin C 125 mg, kobber(II)sulfat-pentahydrat 29
mg; mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 12 mg; sinksulfatmonohydrat 128 mg; kalsiumjodat-anhydrat 22 mg; selengjær 63 mg. Tekniske tilsetningsstoffer: Antioksidanter
(naturlige).

Bozita Robur
Mother & Puppy
3,25 og 14 kg
Spesialtilpasset valper, unghunder i
vekst og drektige eller diende tisper.
Dette fullfôret er fremstilt uten hvete, er
naturlig optimalisert for valper, unghunder
i vekst og drektige eller diende tisper. Med
små tilpassede biter som gjør overgangen fra
melk til tørrfôr lettere for valpen.
Inneholder førsteklasses råvarer som gir
valpen gode forutsetninger i oppveksten.
Det inneholder næringsrikt protein fra egg
for ekstra smak, og fersk svensk kylling med
høy fordøyelighet.

30% PROTEIN
15% FETT

Doseringstabell, næringsinfo og annen informasjon finner du på doggyab.se.
Fôring: Fôret kan bløtes opp i lunkent eller kaldt vann, eller serveres tørt.
Holdbarhet: Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
Sammensetning: Kylling 44 % (tørket kylling 29 %, fersk svensk kylling* 15 %), ris*,
mais*, beinfett*, maisspirer*, hydrolysert kylling, tørket potet*, tørket fisk*, tørkede
egg*, mineraler, tørket betemasse* (avsukret), cellulosefiber*, sikoriinulin* (FOS 0,63
%), linfrø, gjær* (herav ß-1,3/1,6-glukaner 0,05 %), glukosamin* (0,05 %), kondroitinsulfat* (0,004 %).
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 18750IE, vitamin D3 975IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 125 mg, vitamin C 125 mg, kobber(II)sulfat-pentahydrat 29
mg; mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 12 mg; sinksulfatmonohydrat 128 mg; kalsiumjodat-anhydrat 22 mg; selengjær 63 mg. Tekniske tilsetningsstoffer: Antioksidanter
(naturlige).

Under navnet Katty finner
du kattefôr for livsglade
katter. Her finnes noe for
enhver smak; fisk, kjøtt
eller kylling!

Katty Tørrfôr
Ansjos/Fisk
3,5 kg
Katty ansjos/fisk er et svenskprodusert tørrfôr med praktiske biter
og god smak. Inneholder alle vitaminer
og mineraler katten din trenger.
Helfôr for katter. Serveres tørt sammen med
en skål friskt vann.

Sammensetning: Korn, kjøtt og animalske biprodukter, fisk og fiskeprodukter (herav
syltet ansjos og sild 10 %), oljer og fett, mineraler, gjær.
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 8000 IE, vitamin D3 800 IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 50 mg, taurin 600 mg, kobber(II)sulfat, pentahydrat 32 mg;
mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 9 mg; sinksulfatmonohydrat 160 mg; kalsiumjodat,
monohydrat 4 mg. Tekniske tilsetningsstoffer: antioksidanter.

Katty Tørrfôr
med kylling
3,5 kg
Katty kylling er et svenskprodusert
tørrfôr med praktiske biter og god
smak. Inneholder alle vitaminer og
mineraler katten din trenger.
Helfôr for katter. Serveres tørt sammen
med en skål friskt vann.

Sammensetning: Korn, kjøtt og animalske biprodukter (herav fersk kylling
20 %), oljer og fett, mineraler, gjær.
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 8000 IE, vitamin D3 800 IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 50 mg, taurin 600 mg, kobber(II)sulfat, pentahydrat 32 mg;
mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 5,6 mg; sinksulfatmonohydrat 56 mg; kalsiumjodat,
monohydrat 0,4 mg. Tekniske tilsetningsstoffer: antioksidanter.

Katty Tørrfôr
med kjøttsmak
3,5 kg
Katty kjøttsmak er et svenskprodusert tørrfôr med praktiske biter
og god smak. Inneholder alle vitaminer
og mineraler katten din trenger.
Helfôr for katter. Serveres tørt sammen med
en skål friskt vann.

Sammensetning: Korn, kjøtt og animalske biprodukter (herav fersk kylling 10 %), oljer
og fett, mineraler, gjær.
Tilsetningsstoffer (per kg): Vitamin A 8000 IE, vitamin D3 800 IE, vitamin E
(all-rac-Đ-tokoferylacetat) 50 mg, taurin 600 mg, kobber(II)sulfat, pentahydrat 32 mg;
mangan(II)oksid/mangan(III)oksid 8 mg; sinksulfatmonohydrat 56 mg; kalsiumjodat,
monohydrat 0,4 mg. Tekniske tilsetningsstoffer: antioksidanter.

Forhandlere av
fôr til hund og katt
Forhandler

Telefon

Poststed

Forhandler

Telefon

Poststed

Vestfoldmøllene

47 79 00 00

Andebu

Orkla Kornsilo og Mølne

72 49 57 70

Meldal

Stoa Maskin

37 00 53 60

Arendal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Mesnali

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Bagn

Strand

62 35 15 00

Moelv

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Dokka

Hundseth Mølle

74 22 71 70

Namdalseid

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Dombås

Røstad Landbruksverksted

72 42 10 40

Oppdal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Elverum

Dalebakken Mølle

72 51 30 90

Opphaug

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Fagernes

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Otta

Orkla Kornsilo og Mølne

72 48 75 50

Fannrem

Sigdal Maskinforretning

97 99 19 90

Prestfoss

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Flisa

Vestfoldmøllene

47 79 00 00

Revetal

Fiskå Mølle

62 95 54 44

Flisa

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Ringebu

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Gausdal

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Rudshøgda

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Gjøvik

Råde Mølle

69 28 05 30

Råde

Traktorservice

32 07 47 96

Gol

Råde Mølle

69 11 35 50

Sarspborg

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Hafjell

Odals Innkjøpslag

62 96 11 46

Skarnes

Østmøllene

63 85 46 60

Hemnes

Eiksenteret Namsos

74 27 23 33

Spillum

Maskinsalg

37 93 00 89

Hægeland

Eiksenteret Steinkjer

74 16 47 99

Steinkjer

Ringerikes Kornsilo

32 18 10 00

Hønefoss

Ottadalen Mølle

57 87 69 15

Stryn

Eiksenteret Gran

61 31 38 50

Jaren

Fiskå Mølle

51 74 33 00

Tau

Strand

62 35 15 00

Jaren

Hagia Karmøy

52 84 67 88

Torvastad

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Jessheim

Østmøllene

69 82 43 00

Trøgstad

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Jevnaker

Eiksenteret Varhaug

51 79 94 80

Varhaug

Hurum Mølle

32 79 80 06

Klokkarstua

Vestby Mølle

64 98 06 40

Vestby

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Lillehammer

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Vinstra

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Lom

Vinstra Bruk

61 29 01 20

Vinstra

Ottadalen Mølle

61 21 18 20

Lom

Ottadalen Mølle

61 23 70 72

Vågå

Orkla Kornsilo og Mølne

72 87 84 10

Lundamo

Østmøllene

69 81 49 40

Ørje

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Løken

Eiksenteret Ørsta

70 04 85 50

Ørsta

Løten Mølle

62 50 89 89

Løten

Gausdal Landhandleri

61 22 00 00

Årnes

norgesfor.no

