
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Builder  

Foruden sojabønnerne og det vegetabilske fedt 

har Uniq NordicGold Builder et højt indhold af 

solbær, æbler, mynte og ingefær. 

Sojabønnerne er tørret ved lav temperatur og 

derefter omhyggeligt formalet, så bønnernes 

indhold af olier, fedtsyrer protein og aminosyrer 

bevares. Det høje indhold af de nævnte stoffer 

tilfører alle de vigtige essenser, der skal til for at 

hunden kan udvikle sine muskler bedst muligt. 

Nukleotiderne er tilsat for at hjælpe med 

regenerering efter muskel- og vævsskader. 

Holdbarhed 

18 måneder fra produktionsdato. 

Opbevares tørt og uden direkte sollys. 

Dosering 

Maksimal daglig dosering: 

0,75 g pr. kg kropsvægt. 

Hunde med mindre behov tildeles mindre dosis.  

Uniq NordicGold Builder er ikke et lægemiddel. 

Sammensætning 

Sojabønner* 

Vegetabilsk fedt 

(Perfomer®) 

Solbær 

Æble 

Mynte 

Ingefær 

Nukleotider  

 

OBS: Da produktet har et 

højt indhold af naturligt 

højeffektivt 

protein, bør der være 

skærpet opmærksomhed 

på overdosering 

i fodringsperioden 

Indhold 

pr. 100 g/% 

Råfedt 54 % 

Råprotein 13 % 

Træstof 10 % 

Vand 6 % 

Råaske 1 % 

*GMO fri 



 

Mover  

Kraftigt produkt for optimal bevægelighed og 

restitution i hundens led. 

Uniq NordicGold Mover er en unik blanding af 

Perfomer®, ArctiFlex (naturligt glucosamin fra 

arktiske skaldyr) og nøje udvalgte urter.  

Uniq NordicGold Mover giver optimale 

betingelser for hundens led – i alle situationer. 

• Naturlig biooptagelig glucosamin 

• Naturlige råvarer 

• Effektiv ledpleje 

Holdbarhed 

12 måneder fra produktionsdato. 

Dosering 

Dosering pr. kg kropsvægt: 

Forebyggelse 0,25 g/kg 

Vedligeholdelse 0,50 g/kg 

Restitution 0,75 g/kg. 

Maksimal daglig dosering: 

1 g pr. kg kropsvægt. 

Uniq NordicGold Mover er ikke et lægemiddel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensætning 

Vegetabilsk fedt 

(Perfomer ) 

Solbær 

Hyben 

ArctiFlex* 

Pilebark 

Honning 

*Produkt af 

rejeskaller 

med højt indhold 

af naturligt 

glucosamin 

Indhold 

pr. 100 g% 

Råfedt 68 % 

Træstof 7 % 

Råprotein 4 % 

Vand 4 % 

Råaske 1 % 



 

Performer  

Uniq NordicGold Performer er udvalgte 

planteolier, som gennem en proces er blevet til 

ren kontrollerbar energi, der gør hunden mere 

udholdende og energisk. Det vegetabilske fedt 

er koncentreret letoptagelig energi, der efter 

indtagelse lagres i hundens muskler. 

• Vandopløselig og derfor lettere optagelig 

• Meget høj næringsværdi – også for de mest 

følsomme hunde 

• Øger fordøjeligheden af fedtet i foderrationen. 

Holdbarhed 

18 måneder fra produktionsdato. 

Opbevares tørt og uden direkte sollys. 

Dosering 

Doseres efter behov oven på andet foder. 

Anbefalet dosering til hunde: 10-100 g. 

Maksimal daglig dosering: 1 g pr. kg legemsvægt. 

Hunde med mindre energibehov tildeles mindre 

dosis. Uniq NordicGold Performer er ikke et 

lægemiddel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse info om Uniq NordicGold Performer 

Vegetabilsk fedt 

Smeltepunkt 50° C 

Farve hvid gullig 

Energi 7,0 MJ pr. kg 

Pulverkonsistens 

Indhold 

pr. 100 g/% 

Råfedt 99,5 % 

Vand 0,5 % 

Råprotein 0 % 

Råaske 0 % 

Træstof 0 % 



 

Vitaler  

Ascophyllum-tangen i Uniq NordicGold Vitaler 

høstes på Irlands nordligste kyst. Det bæredygtige 

havbrug drives i et område med klassifikationen 

”Grade A”, som er noget af det reneste vand i 

verden. Det indeholder en naturlig balance af 

makro- og mikronæringsstoffer, kulhydrater, 

proteiner, antioxidanter og andre nyttige organiske 

komponenter. 

Tangen er tørret nænsomt ved lav temperatur for 

at bevare og sikre kvaliteten af de vitale aktive 

indholdsstoffer. 

Tangens naturlige balance mellem vitaminer og 

mineraler sikrer optimal optagelighed og er et godt 

naturligt bidrag til hundens daglige behov. 

Løbende laboratoriekontrolleret. 

Holdbarhed 

18 måneder fra produktionsdato. 

Opbevares tørt og uden direkte sollys. 

Dosering 

1 g dagligt pr. 10 kg kropsvægt. 

Tildeles ovenpå almindeligt foder. 

Uniq NordicGold Vitaler er ikke et lægemiddel. 

 

 

Sammensætning 

Rent naturligt tang 

af arten arktisk 

Ascophyllum fra 

Nordatlanten. 

Indhold 

pr. 100 g/% 

Råaske 18 % 


