


”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 humør-
fyldt hund, der ikke viger fra din side! Værdsæt din 
hund og bliv sikker på, den får det rigtige foder.

CARNIVOR® er et dansk produceret foder, som ikke inde-
holder hvede, hvedegluten, okseprotein, svine protein 
eller farvestoffer som kan udløse allergi. Vi fokuserer på 
sundhed, korrekt ernæring, velfærd og nytænkning. 
Nu har du muligheden for økonomisk at fodre din hund 
efter alle kunstens regler.

CARNIVOR® er et ”Super Premium” produkt der inde-
holder minimum 26% kød, sunde fibre (roetrævler) og 
nutra ceuticals (frúctooligo sakkarider/Yucca) som øger 
fordøjeligheden og ned  - sætter lugten af fækalierne. 
Derudover indeholder CARNIVOR® også gærkultur, 
grøn sager og letop tagelige næringsstoffer som hunden 
nemt kan udnytte.

CARNIVOR® henvender sig til alle typer hunde.



CARNIVOR® er et ”Super Premium” produkt, som defi-
neres ved at være et produkt med et højt indhold af kød 
(herunder fersk kød), høj fordøjelighed (over 90%), højt 
vitaminindhold og tilsat nutraceuticals.

Udover at CARNIVOR® overholder samtlige anerkendte 
næringsstofanbefalinger, er foderet også AAFCO testet 
(American Association of Feed Control Officials). Denne 
test betyder, at CARNIVOR® har været testet på 8 hunde 
i en periode af ikke blot ét år - men hele fem år, hvor-
under dyrlæge Kim Hesvang løbende har foretaget kvali-
tetsvurderinger.
Konklusionen er 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!
• Et foder der mætter i den anbefalede dosering
 - og holder hundens idealvægt!
• Et foder hvor foderskiftet medfører en gladere
 og mere aktiv hund!
• 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!
• Flere hundeejere, hvis hunde før foderskiftet
 udviste allergisymptomer (herunder kløe),
 har fortalt at disse overfølsomhedsproblemer
 forsvandt - bare 5 uger efter skiftet til CARNIVOR®!



Carnivor forsøger at sikre dig imod at du bli-
ver en af de hundeejere som af dyrlægen 
får at vide at din hund lider af foderbetinget 
overfølsomhed. Carnivor indeholder ris, majs 
og grønsager, men er uden hvede, hvede-
gluten og proteiner (puriner) fra oksekød og 
svinekød. Carnivor indeholder udelukkende 
kød fra lam og kylling.

Den omsættelige energifordeling angiver 
hvor meget af foderets energiindhold der 
stammer fra proteiner, fedt og kulhydrater. 
Det er livsnødvendige næringsstoffer, der fun-
gerer som kroppens byggematerialer og som 
brændstof til stofskiftet. 

Produceres med fersk kød

Overfølsomhed

Pelspleje Omega 3 & 6
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+
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Omsættelig energi

Alle hundeejere værdsætter at deres hund 
har en flot, blank pels. Det forsøger vi at sikre 
dig med et korrekt afbalanceret indhold af 
Omega 3 & 6 flerumættede fedtsyrer, svovl-
holdige aminosyrer og lecitin, som alt sam-
men understøtter pelsplejen.

Vil du gerne give din hund et sundt måltid 
der appellerer til hundens oprindelige natur? 
Vi tilbyder - som en af de eneste producen-
ter - et produkt med frisk fersk kød, der bli-
ver blandet i foderet samme dag som det 
for arbejdes. Det øger præstationen, giver 
foderet en bedre konsistens, øger fordøje-
ligheden og giver en ekstraordinær smag 
som din hund vil elske.

+



HUNDEFODER MED LAM, RIS & FERSK KØD
FULDFODER TIL ALLE VOKSNE HUNDE
Nettovægt: 12 kg

Anvendelse: 
Tørfoder til alle voksne hunde i “Super Premium” kvali-
tet. Foderet kan tilbydes som tørfoder direkte ophældt 
fra posen eller opblandet/opblødt med lunkent vand 
eller bouillon. Fuldfoderet indeholder samtlige livsnød-
vendige næringsstoffer, som hunden behøver, ifølge 
gældende lovgivning og internationale anbefalinger. 
Husk at din hund ALTID skal have adgang til rigeligt 
frisk drikkevand.

Fodringsvejledning: 
Den anbefalede daglige fodermængde i tabellen er vej-
ledende og kan variere med op til +/- 25% afhængigt 
af hundens aktivitetsniveau, alder, køn, race m.m. Giv 
din hund 1 - 2 daglige måltider. Foder, som ikke er spist 
indenfor 20 minutter bør fjernes. 

Til overvægtige hunde anbefales at sprede den daglige 
dosis over 3 måltider.

Tips: Vej din hund 1 gang om måneden. Tager den på, 
nedsættes dagsdosis med 20%. Taber den sig, øges 
dagsdosis med 20%. Skift af foder bør foregå gradvist 
over 7 dage, for at undgå problemer med hundens mave. 



DOSERINg: 
VOKSNE HUNDE - ALMINDELIg AKTIVITET

*Hundens vægt i kg
**gram foder pr dag hunden skal have

Kg* g/dag** Kg* g/dag** Kg* g/dag**

 6 106 15 210 40 439
 7 119 16 221 45 480
 8 131 17 231 50 519 
 9 143 18 241 55 557  
 10 155 19 251 60 595
 11 167 20 261 70 668
 12 178 25 309 80 738
 13 189 30 354
 14 200 35 397   



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

Ingredienser: Fjerkræ (heraf 11% kyllingemel + 4% 
fersk kyllingelever & hjerter + 4% hydrolyseret kyllinge-
protein), majs, majsfodermel, majsgluten, roesnitter, 
lamme kødmel, ris, animalsk fedtstof (4% fjerkræfedt), 
kartoffelstivelse, helægspulver, ølgær, natriumklorid, 
frúctooligosaccharider, zink methionin, yucca.

Analytiske bestanddele:
Protein:  26,0 %
Fedtindhold:  14,0 %
Træstof:  2,5 %
Råaske:  6,0 %
Vand:  9,0 %
Calcium:  1,3 %
Fosfor:  1,0 %

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

Sporstoffer pr. kg:
Zink tilsat som Zinksulfat, monohydrat: 156 mg
Zink tilsat som Zink-methionin:  200 mg
Jod tilsat som Calciumjodat, vandfrit: 4,6 mg
Selen tilsat som Natriumselenit:  0,13 mg

EU antioxidanter og konserveringsmiddel

Kg* g/dag** Kg* g/dag** Kg* g/dag**

 6 106 15 210 40 439
 7 119 16 221 45 480
 8 131 17 231 50 519 
 9 143 18 241 55 557  
 10 155 19 251 60 595
 11 167 20 261 70 668
 12 178 25 309 80 738
 13 189 30 354
 14 200 35 397   



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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Carnivor Hvalp er et dansk, specialudviklet hundefoder 
til hvalpe, produceret i meget høj kvalitet. Foderet inde-
holder den optimale sammensætning af protein, fedt, 
kulhydrat, calcium og essentielle fedtsyrer og er baseret 
på et højt indhold af ferskt kød. 

Hvalpefoderet er AAFCO testet (American Association 
of Feed Control Officials) hvilket betyder, at foderet har 
været testet i en periode på hele fem år.

Carnivor Hvalp har den idéelle 
balance mellem de livsvigtige 
næringsstoffer og lever dermed 
op til kvalitetsbetegnelsen
"Super Premium".

Foderet forsøger at sikre din 
hvalp imod fremtidig foder-
betinget overfølsomhed.
Foderet indeholder udeluk-
kende fjerkrækød, ris og majs. 
Indeholder ikke hvede, hvede-
gluten og proteiner (puriner) 
fra oksekød og svinekød.

Prøv også

CARNIVOR HVALP
når kun det bedste er godt nok...


