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S U P E R  P R E M I U M  F O D E R
- op til 40% kød og fisk

CARNIVOR

En kliché bliver ikke til uden grund – men er den 
sætning egentligt kun forbeholdt hunde?

Selvfølgelig ikke - vi har jo både hunde og katte
i vores hjem - og ganske vist hilser den ene lidt
anderledes end den anden, men fælles for dem
begge er, at de skaber glæde og liv i vores hjem!

Derfor fortjener din hund og din kat naturligvis 
også, at blive fodret efter alle kunstens regler.

CARNIVOR® er et dansk produceret foder med 
stort indhold af kød og fisk, som ikke indeholder 
hvede, hvedegluten, okseprotein, svineprotein
eller farvestoffer som kan udløse allergi.
Vi fokuserer udelukkende på sundhed, korrekt
ernæring og velfærd. 
 

CARNIVOR® er et ”Super Premium” foder

• Indeholder op til 40% kød og fisk, sunde fibre
 (roetrævler) og nutraceuticals (fructo-oligo-
 saccarider/Yucca), som øger fordøjeligheden
 og nedsætter lugten af fækalierne.

• Indeholder gærkultur, grønsager og letoptagelige 
næringsstoffer som hunden nemt kan udnytte.

• Har et højt indhold af kød (herunder fersk kød), 
høj fordøjelighed (over 90%), højt vitaminind-
hold og er tilsat nutraceuticals.

• Overholder samtlige anerkendte næringsstof-
 anbefalinger og er AAFCO testet (American
 Association af Feed Control Officials).

• Foderet er udviklet og overvåget af danske 
dyrlæger og ernæringseksperter og lever i 
særdeleshed helt op til kvalitetsbetegnelsen 
”Super Premium”.

Op til 40% kød og fisk, heraf 
8% fersk kylling
Fersk kyllingelever og -hjerter, 
som blandes i foderet samme 
dag som det forarbejdes,
bidrager med naturlige fore-
kommende vitaminer, letfor-
døjelige proteiner samt en
rigtig god smag.

Omega-3 og -6 understøtter
blank pels og sund hud
Alle hunde- og katteejere 
værdsætter at deres kæledyr 
har en flot, blank pels.
Dette sikrer vi med et korrekt 
afbalanceret indhold af
Omega-3 og -6 flerumættede 
fedtsyrer, svovlholdige amino-
syrer og lecitin, som alt sam-
men understøtter pelspleje. 
Omega-3 og -6 fedtsyrer
sammen med zink er vigtig
for hud og pels.

Støtter god balance i tarmene
Fibre fra roer virker især ved at 
stimulere tarmperistaltikken, 
men de understøtter også
fordøjelsen som prebiotika.
Prebiotika som fructo-oligo-
saccarider og yucca shidegera 
stimulerer vækst af ”gode” 
tarmbakterier, hvorved for-
døjelsen forbedres.

Støtter knoglevækst
Carnivor® har et afbalanceret 
calcium og fosforindhold til 
sund knoglevækst.

“Menneskets bedste ven”



CARNIVOR VOKSEN HUND
- det ideelle foder til alle voksne hunde

• Indeholder 29% kød og fisk.

• Moderat fedtindhold (12%).

• Fersk kyllingelever og -hjerter bidrager med 
naturligt forekommende vitaminer, letfordøjelige 
proteiner samt en rigtig god smag.

• Fibre fra roer understøtter fordøjelsen.

• Prebiotika som fructo-oligosaccarider og yucca 
shidegera stimulerer vækst af ”gode” tarmbakterier, 
hvorved fordøjelsen forbedres.

• Yucca reducerer lugten fra afføringen.

• Ølgær er en god kilde til naturlige B-vitaminer.

• Proteiner fra æg består af udelukkende essentielle 
amino syrer og æg er derfor en god og letfordøjelig 
proteinkilde.

• Omega-3 og -6 fedtsyrer, der sammen med zink 
er vigtig for hundes hud og pels.

CARNIVOR HVALP
- udviklet til alle typer hvalpe

• Indeholder 33% kød og fisk.

• Indeholder lakseolie som er en vigtig kilde til essentielle 
omega-3 fedtsyrer. Dette er godt for hud og pels.

• Fersk kyllingelever og -hjerter bidrager med 
naturligt forekommende vitaminer, letfordøjelige 
proteiner samt en rigtig god smag.

• Fibre fra roer understøtter fordøjelsen.

• Prebiotika som fructo-oligosaccarider stimulerer 
vækst af ”gode” tarmbakterier, hvorved fordøjelsen 
forbedres.

• Ølgær er en god kilde til naturlige B-vitaminer.

• Lecitin er en del af alle cellemembraner og understøtter 
især hudens funktion og bidrager til en skinnende pels.

• Proteiner fra æg er en god letfordøjelig proteinkilde.

CARNIVOR LILLE HUND
- sammensat efter behovene hos voksne små hunde

• Indeholder 37% kød og fisk.

• Indeholder lakseolie som er en vigtig kilde til essentielle 
omega-3 fedtsyrer. Dette er godt for hud og pels.

• Fersk kyllingelever og -hjerter bidrager med naturligt 
forekommende vitaminer, letfordøjelige proteiner  
samt en rigtig god smag.

• Fibre fra roer understøtter fordøjelsen.

• Prebiotika som fructo-oligosaccarider stimulerer 
vækst af ”gode” tarmbakterier, hvorved fordøjelsen 
forbedres.

• Ølgær er en god kilde til naturlige B-vitaminer.

• Lecitin er en del af alle cellemembraner og understøtter 
især hudens funktion og bidrager til en skinnende pels.

• Proteiner fra æg er en god letfordøjelig proteinkilde.

• Olie fra hørfrø indeholder 58% flerumættede fedtsyrer 
og hjælper med til at give en pæn og skinnende pels.

CARNIVOR VOKSNE KATTE
- udviklet til alle voksne katte og neutraliserede katte

• Indeholder 40% kød og fisk.

• 76% af proteinet stammer fra animalske kilder.

• Opfylder FEDIAF, NRC og AAFCO-anbefalinger 
for næringsstoffer.

• Indeholder lakseolie som er en vigtig kilde til 
essentielle omega-3 fedtsyrer for hud og pels.

• Fersk kyllingelever og -hjerter bidrager med 
vitaminer, letfordøjelige proteiner samt en rigtig 
god smag.

• Fibre fra roer understøtter fordøjelsen.

• Prebiotika som fructo-oligosaccarider stimulerer 
vækst af ”gode” tarmbakterier.

• Yucca shidegera mindsker lugten fra kattebakken.

• Psyllium frøskaller (HUSK) virker stabiliserende på 
tarmfunktionen.

• Ølgær er en god kilde til naturlige B-vitaminer.

• L-carnitin understøtter bevarelse af muskelmasse 
under vægttab.
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