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”Menneskets bedste Ven”
En kliché bliver ikke til uden grund!
Alle vi der har hund kender det: Du kommer hjem 
- måske fra en dejlig dag, måske fra en hård dag - 
men uanset hvad, vil du blive mødt af en glad,
hengiven og humørfyldt hund, der ikke viger fra
din side! Værdsæt din hund og vær sikker på, den
får det rigtige foder.

CArNIVor HVALP® er et dansk produceret foder, 
som ikke indeholder hvede, hvedegluten, oksepro-
tein, svineprotein eller farvestoffer. Vi fokuserer på 
sundhed, korrekt ernæring, velfærd og nytænkning. 
Nu har du muligheden for økonomisk at fodre din 
hvalp efter alle kunstens regler. CArNIVor HVALP® 
er et ”Super Premium” produkt der indeholder mini-
mum 27% kød, sunde fibre (roesnitter) og nutraceu-
ticals (frúctooligosaccarider/Yucca) som øger fordøje-
ligheden og nedsætter lugten af fækalierne. 
Derudover indeholder CArNIVor HVALP® også gær-
kultur, lakseolie, ekstra C-vitamin, kalkholdige marine-
skaller (østersskaller), organisk zink og letoptagelige 
nærings stoffer som hunden nemt kan udnytte.
CArNIVor HVALP® henvender sig til alle hvalpe-
racer!

CArNIVor HVALP® er et såkaldt ”Super Premium” 
produkt, som defineres ved at være et produkt med 
et højt indhold af kød (herunder fersk kød), høj for-
døjelighed (over 90%), højt vitaminindhold og tilsat 
nutraceuticals. Udover at CArNIVor HVALP® over-
holder samtlige anerkendte næringsstof anbefalinger, 
er foderet også AAFCo testet (American Association 
of Feed Control officials). Denne test betyder, at det 
har været testet på 8 hunde i en periode af ikke blot 
ét år - men hele fem år, hvor dyrlæge Kim Hesvang 
løbende har foretaget kvalitetsvurderinger.
Det konkluderes, at vores produkt i særdeleshed har 
levet op til kvalitetsbetegnelsen ”Super Premium”. 
Hundeejerne har især fokuseret på følgende kvaliteter:
•	 Et	virkeligt	velsmagende	foder
 - væsentligt over gennemsnittet.
•	 Foderets	protein	og	mineralindhold	er	afstemt,
 så væksten af knogler og muskler følges ad
 og giver en optimal vækst.
•	 Et	foder	der	mætter	i	den	anbefalede	dosering.
•	 Et	foder	der	medfører	en	glad	og	aktiv	hvalp.
•	 Et	foder	hvor	hud	og	pels	fungerer	upåklageligt	

uden forlængede ”naturlige” fældningsperioder – 
og samtidig giver en blank pels, som viser

 at omega 3 og omega 6 forholdet er optimalt.
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Hundefoder med ferSK KyllingeHJerTe, 
KyllingeleVer og riS.
fuldfoder Til alle HValperacer,
drægTige og die giVende TæVer
nettovægt: 12 kg

Brugsanvisning: 
Tørfoder i ”Super Premium” kvalitet til alle hvalpe-
racer, drægtige og diegivende tæver. Hvalpen kan 
begynde fravænning, når de er 4-5 uger gamle.
I begyndelsen serveres foderet opblødt i varmt vand
- husk at afsvale det før servering. Gradvis gennem
de første par uger gøres foderets konsistens fastere.
Når hvalpen er omkring 8 uger, kan foderet serveres 
tørt. Fuldfoderet indeholder samtlige livsnødvendige 
næringsstoffer som hunden behøver, ifølge gældende 
lovgivning og internationale anbefalinger.
Husk at din hvalp altid skal have adgang til rigeligt 
frisk drikke vand.

fodringsvejledning: 
Den anbefalede daglige fodermængde i tabellen
er vejledende og kan variere med op til +/- 25%
afhængig af hvalpens aktivitetsniveau, alder, køn
og race. 1-2 måneder gammel tilbydes hvalpen 5 
dag lige måltider. Fra 2-3 måneders alderen serveres 
3-5 måltider afhængig af hvalpens ædelyst. Fra 3-6 
måneder anbefales 2-3 måltider dagligt, og fra 6
måneders alderen 1-2 afmålte måltider. 

drægtige og diegivende tæver:
De sidste 2 uger af drægtigheden og under hele die-
givningsperioden tilbydes tæven CArNIVor HVALP® 
efter ædelyst.

fersk kyllingehjerte & -lever

Vil du gerne give din hvalp et sundt mål-
tid der appellerer til hundens oprindelige 
natur? Vi tilbyder - som en af de eneste 
producenter - et produkt med frisk fersk 
kyllingehjerte og -lever, der bliver blandet 
i foderet samme dag som kødet forarbej-
des. Det øger præ sta tionen, giver foderet 
en bedre konsi stens, øger fordøjeligheden 
og giver en ekstraordinær smag som din 
hvalp vil elske.

Alle hundeejere værdsætter at deres hund 
har en flot, blank pels. Det sikrer vi dig 
med et korrekt afbalanceret indhold af 
omega 3 og 6 flerumættede fedtsyrer fra 
bl.a. lakseolie, svovlholdige aminosyrer og 
lecitin, som alt sammen understøtter pels-
plejen.

CArNIVor HVALP® forsøger at sikre din 
hvalp imod fremtidig foderbetinget over-
følsomhed. CArNIVor HVALP® indeholder 
udelukkende fjerkrækød, ris og majs. 
CArNIVor HVALP® indeholder ikke hvede, 
hvedegluten og proteiner (puriner) fra
oksekød og svinekød.

Den omsættelige energifordeling angiver 
hvor meget af foderet der stammer fra 
proteiner, fedt og kulhydrater. Det er livs-
nødvendige næringsstoffer, der fungerer 
som kroppens byggematerialer og som 
brændstof til stofskiftet. 

pelspleje omega 3 & 6

overfølsomhed

omsættelig energi



VeJledende doSering: 
HValp - ungHund - dagSraTion

 

Tips: En hundehvalp der udvokset skal veje ca. 30-35 
kg bør maximalt tage 1,5 kg på pr. uge under den 
hurtigste tilvækstperiode.

Unghundestadiet afløser hvalpestadiet ca. 1-2 uger 
efter at hvalpens tilvækst aftager. Den unge hund vil 
ofte selv nedsætte foderforbruget, men hvis ikke ned-
sættes fodertildelingen med 5-10 g pr. kg legems-
vægt. Alternativt kan unghunden med fordel fodres 
1:1 med voksenfoderet CArNIVor®! Unghunden er 
udvokset, når den ikke længere tager på i vægt. For 
små hunderacer kan det vare fra 6-8 måneder, mens 
det for store racer kan vare op til 24 måneder.

Sammensætning:
Fjerkræmel (heraf 18% kylling), majs, ris, animalsk 
fedtstof (8% fjerkræfedt), majsgluten, roesnitter, 
fersk kyllingelever og hjerter (4%), ølgær, ægpro-
dukter (tørrede helæg), vallepulver, hydrolyseret 
fjerkræprotein, fiskeolie (2% lakseolie), vegetabilsk 
olie (rapsolie), lecitin, kalkholdige marine skaller 
(østersskalmel), natriumklorid, fructooligosacchari-
der, mikroenkapsuleret C-vitamin, zink-methionin.

analytiske bestanddele: 
Protein: 29,0 %  
Fedt: 19,0 % 
Træstof: 3,0 %
Uorganisk stof: 6,0 %

Tilsætningsstoffer:
Vitaminer pr. kg:
E672: Vitamin A (retinyl acetat):  12000 IE
E671: Vitamin D3 (kolecalciferol):  1200 IE
E307: Vitamin E (alfa-tokoferol):     120 mg
Vitamin C (L-askorbinsyre):   330 mg

Sporstoffer pr. kg: 
E6: Zink tilsat som Zinksulfat, monohydrat: 155,5 mg
E6: Zink tilsat som Zink-methionin: 200 mg
E2: Jod tilsat som Calciumjodat, vandfrit: 4,6 mg
E8: Selen tilsat som Natriumselenit: 0,1 mg

 eu antioxidanter og konserveringsmiddel

opbevaring: 
Uåbnet: Tørt og min. 5°/max. 25° C.
Undgå store temperatursvingninger og direkte sollys.
Åbnet: Som for uåbnet.
Hold posen tæt lukket efter anbrud.

Skal helst anvendes inden/batchnummer:
Se datomærkning/stempel.
Produceret: 18 måneder inden den anførte
dato for mindste holdbarhed.

  gram/dag gram/dag gram/dag gram/dag
 VægT/kg 2-6 mdr. 6-9 mdr. 9-12 mdr. 12-18 mdr.

 1-5 30-145 30-125    

 5-10 145-210 125-210    

 10-25 210-480 210-460 200-365  

 25-45 480-1030 460-995 365-700 385-590

 45-70  995-1480 700-1070 590-890
Vand: 9,0 %
Calcium: 1,0 %
Fosfor: 0,8 % 



Hornsyld Købmandsgaard A/S  |  Nørregade 28  |  DK-8783 Hornsyld
Tlf. 7568 7300  |  Fax 7568 7641  |  post@hk-hornsyld.dk  |  cvr. 4552 0811

www.carnivor.dk
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