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BESøg oS ogSå På NEttEt

På vores hjemmeside kan du finde utallige 
informationer om optimal fodring af din 
hund. Hvis du har specifikke spørgsmål er 
du velkommen til at sende dem til os på 
e-mail. Vi vil blive rigtig glade for at høre 
fra dig og på den måde være i stand til, 
sammen med vores specialister og dyrlæ-
ger, at hjælpe dig.

Hjemmeside: www.greendog.dk
Hemsida: www.eurogroom.se 
Hjemmeside: www.hamar-hund.no

Last update April 2010
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KÆRE HUNDE ElSKERE 

Vi har noget til fælles: vi elsker dyr! Sund afbalanceret 
ernæring til din firbenene ven er meget vigtigt for dig. 
Og dette er hvad vi tilbyder dig, i en udvalgt form af høj 
kvalitet, tilsat vore store baggrundsviden.

Gennem mere end 20 år, og ved hjælp af et intenst  
samarbejde med mange af vores kunder, har vi været i 
stand til at videreudvikle og tilpasse vores produkter til 
vores firbenede venners behov. I dag tilbyder vi effektivt 
foder supplement og balanceret fuldfoder, såvel som 
snacks af høj kvalitet og udvalgte pelspleje artikler og 
tilbehør.

De af jer, blandt vore utallige loyale og regelmæssige 
kunder vil opdage, at vi har ændret strukturen i det nye 
katalog. Dette gør det endnu nemmere for dig og vores 
nye kunder at finde et passende produkt til din hundeven.

Brug de mange emner som ”Hud & Pels”, ”Led” eller 
”Vækst” til at finde de søgte detaljer hurtigere eller du 
kan lejlighedsvis skimme kataloget.

Dagens hurtige livsstil påvirker helbred, velvære og 
livskvalitet meget hos såvel mennesker som dyr. Derfor 
er det vigtigt at vi koncentrerer os om de grundlæggende 
behov hos vores dyr.

Det er ikke nok bare at ”mætte” vores dyr! Forskellige 
racer, forskellige stadier i livet, aktivitet såvel som  
vores forventede forhøjelse af levealderen hos dyrene 
kræver omhyggelig forebyggelse, effektivt tilskud og 
sommetider endda en særlig behandling.

Vi har dedikeret os til vores dyrs trivsel og vi ser enhver 
hund som et individ. Vi vil blive frygtelig glade hvis du 
vil se på os som en kompetent partner, hvis største glæde 
det er at give dig råd og hjælpe dig med at vælge det 
rigtige produkt. Vi ønsker at du bliver eller forsat er en 
tilfreds kunde. Vores medarbejdere ser frem til dit  
opkald!

De bedste ønsker fra Isselburg

Gerti Grau    Jan Kroeske 
Managing Director   Managing Director
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Et VElFUNgERENDE  

StoFSKIFtE

StoFSKIFtERElatEREDE HUDPRoBlEmER 

Stofskifte – Hvad er det? 
Ordet ”stofskifte” betyder vekselvirkning mellem forarbejdning, optagelse 
af og transport af næringsstoffer (fødevarekomponenter), som en sund krop 
har behov for. Dette kontrollerer også bortskaffelsen af de affaldsprodukter 
kroppen skal af med.
 
Tilvejebringelse af næringsstoffer sker udelukkende ved at spise. Der-
for er kvaliteten af den daglige kost yderst vigtig.  Beskyttelse og opby-
gning af dyrets krop skal skabes af de tilbudte stoffer, såsom kød, fedt, 
korn, grøntsager, vitaminer, mineraler etc. indenfor grænserne af normal 
fordøjelse via forarbejdning, deling og genopbygning af disse materialer 
indtil næringsstofferne fremstår som små bestanddele. Herefter bliver de 
transporteret gennem tarmens slimhinde ind i blodet og herfra til det valgte 
”mål”, de forskellige organer.

Kroppen består af mange organer og væv, som så består af celler. Enhver 
kropscelle, som fungerer ordentligt, skal have tilført de rette næringsstof-
fer, i de rette mængder, på det rigtige tidspunkt. Hvis flere celler i et organ 
eller væv ikke præsterer. som det skal, kan hele organet ikke fungere kor-
rekt. Efter en tid opstår forskellige symptomer (f.eks. mangelsymptomer, 
dårlig fordøjelse, hud og pels problemer etc.).
 

✔  Øget mental udholdenhed
✔  Øget vitalitet og fysisk form
✔  Styrker immunforsvaret
✔  Beskyttelse af hud og pels
✔  Optimeret funktion af mave 

og tarm
✔  Opbygger ledbånd, 

knogler og led
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Hvorfor er et velfungerende stofskifte så vigtigt? 
Kroppen kan ikke blive forsynet på den bedst mulige måde uden dette sam-
spil mellem opbygning, nedbrydning og genopbygning. Hvis hunden eller 
katten har en stofskifte forstyrrelse eller den er ved at ”komme op i årene”, 
vil kroppen knap nok være i stand til at filtrere de vigtige næringsstoffer fra 
kosten. Resultat: mangel på næringsstoffer.

Med hensyn til livsvigtige stoffer, såsom proteiner, fedtsyrer, vitaminer, 
mineraler og sporelementer, kan mangelsymptomer have to årsager.

1. Hvis grunden er manglede optagelse af næringsstoffer fra balanceret 
kvalitetsfoder, kan du hjælpe kroppen. For eksempel indeholder mange 
urter æteriske olier og kræfter som ernærer kroppen og sikrer at det bedste 
udtages af maden.
Stofskifteproblemer kan tydeligt ses på pelsstrukturen og ved hud irrita-
tion.

Enebær (juniperus Communis), rosemarin (Folia Rosmarini), løveefod, 
(Alchimella), Alfalfa

Forskellige vitaminer er en 
garanti for sundhed 

2. Hvis stofskiftets slutprodukter og affaldsprodukter lejres i kroppen, 
sker dette generelt i underhuden i mellemrummet mellem cellerne. Disse 
affaldsprodukter forhindrer vigtige næringsstoffer i at blive transporteret 
til cellerne i de øverste hudlag eller hårsækkene fra at blive tilstrækkelig 
forsynet. Som følge af dette opstår der skæl som giver kløe. Sommetider 
er der også eksem, og på grund af formindsket tilskud af næringsstoffer til 
hårsækkene er pelsen ikke længere glansfuld og smuk. 
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EN SUccES HIStoRIE

Den tyske succeshistorie om urteblandingen HOKAMIX30 startede i1986 – 
hvilket nu er over 20 år siden. Dengang led grundlæggerne af firmaet Grau 
GmbH, Hans og Geery Grau’s Eurasier tæve af slemme hofte problemer. 
Efter mange fejlslagne forsøg med den traditionelle medicin, begyndte fru 
Grau et, for den tid, usædvanligt forsøg ved at bruge sit personlige for-
hold til Holland og kontakte Mr. Cornelis Kroeske. Han havde udviklet en 
naturlig urteblanding,som allerede havde hjulpet mange hunde med helt 
forskellige kostrelaterede problemer i Holland.

Eurasier tæve Querina

Norwich Terrier tæve Bonnie

Eurasier Tæve Meike efter sin 
succesfulde behandling med  
HokAMix30

Tæven ”Meike’s” tilstand forbedredes hurtigt, og vores nu meget omfat-
tende produktlinie, såvel som de mange breve fra vores kunder beviser, at 
med denne unikke, og ofte kopierede men aldrig opnåede, blanding af 30 
udvalgte urter, grundlagdes et succesrigt firma med mange nyttige kost-
tilskud.
Mange hunde og katte har ledsaget Grau familien og deres medarbejdere 
gennem disse år. De har alle sammen haft glæde af sundt afbalanceret fo-
der, særlige kosttilskud og gruppens omfattende viden. I mellemtiden har 
næste generation taget over som adm. Direktører. Siden de har afsluttet 
deres læretid har Jan Kroeske og Gerti Grau arbejdet i deres forældres fir-
ma og i dag kører de selskabet Grau GmbH. Jan Kroeske producerer stadig 
selv HOKAMIX30 efter sin fars originale opskrift – hvilket han også vil 
fortsætte med i fremtiden. I dag lever Eurasier tæven ”Querina” hos Hr og 
Fru Grau og Gerti Grau har en 14 år gammel Norwich tæve, som hedder 
”Bonnie”, ved sin side.
 

Den sammenhæng, der er i at være ledsaget af et smukt dyr, fra fødsel til 
slutningen af dets liv, har altid interesseret Grau teamet, og definerer vores 
daglige liv og arbejde. For at kunne præstere dette er dialogen med inte-
resserede og bekymrede hundeejere meget vigtig, og derfor svarer vi alle 
spørgsmål om råd individuelt og samvittighedsfuldt.

Billede til venstre: Fru og Hr. kroeske (venstre) og Fru og Hr, Grau, 
Billede til højre: Næste generation - Gerti Grau og Jan kroeske
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HoKamIx30 – gRUNDlagEt tIl VoRES SUccES 

Blandingen af 30 specielt udvalgte naturlige urter er det centrale punkt i 
hele vores produktlinie. Hver af de 30 planter indeholder specielle olier, 
som specifikt understøtter forskellige organer. Det er på den måde, at de 
stimulerer nyrerne og leveren, som er meget vigtige for afgiftningen af 
kroppen. Mave-tarmsystemet bliver bistået i at udskille affaldsstoffer, og 
rester fra fordøjelsen ud af kroppen, og en generelt øget blodgennemløb har 
to positive sider: næringsstoffer, som optages med maden, bliver transport-
eret hurtigere og bedre til det enkelte organ, og nedbrudte stoffer fjernes og 
udskilles meget mere effektivt. God blodcirkulation og et optimalt tilskud 
af næringsstoffer er grundlaget for stabile muskler, elastiske sener og led-
bånd, såvel som modstandsdygtige, stærke og kraftfulde led.

Denne enestående blanding har mange fordele for dig som ansvarlig hun-
deejer. Du kan være sikker på, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre det 
muligt, at din hund kan få et aktivt, livligt og sundt hundeliv helt fra starten.

Du kan ikke beskytte din hund fra alle sygdomme og skader, men godt 
helbred, stabile muskler, sener og ledbånd, sund hud og det bedst mulige 
immunforsvar er den bedste forebyggelse, som du bevidst kan tilbyde din 
hund.

Optimal forebyggelse vil hjælpe dig med at sørge for at din hund ikke op-
lever smerte og ubehag, sparer på dyrlægeudgifter og intensivt udnyttet 
liv sammen. Din hund vil betale dig dine anstrengelser tilbage ved at leve 
længere og ved at leve sammen med dig uden lidelser.

Mange problemer skabt af 
ernæring kan kompenseres og 
rettes af HOKAMIX30!

Hud og pels
✔ Kløe
✔ Skællende hud
✔ Eksem og allergi
✔ Bare pletter
✔ Overdrevet tab af pels

Skeletmuskulært system
✔ Smerter ved at rejse sig
✔ Problemer under bevægelse
✔ Vækst
✔ Svage sener og ledbånd
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HoKamIx30 PUlVER

Den oprindelige naturlige urteblanding kan doseres pr. gram med den vedlagte måleske. Det er nemt at give med 
dåsemad, ovenpå lettere vædet tørfoder eller i kvark, yoghurt eller hytteost. Som pulver har det den laveste pris pr. 
dag af alle de mulige typer, og det er også den mest effektive måde. 

Brug HOKAMIX30 
• Som forebyggende tilskud til hvalpe (især store racer)
• Give støtte til aktive dyr (agility, væddeløb, sport)
• Som behandling til ældre hunde efter sygdom

Ingredienser: 
30 urter 

Indhold pr. 1000 g urter: 
Råprotein10,10 %, råfedt 7,10 %, råfibre 13,80 % rå aske 45,20%, fugt 5,80%, kalk 14,20%, magnesium 1,50%,  
natrium 2,00%, fosfor 0,28%

HOKAMIX30 er ikke en vitamin /mineral blanding, men en ren urteblanding. 

Brugsvejledning/daglig anbefaling: 
Som grundlæggende mængde har hver hund (hvalpe når de starter med selv at spise) brug for 1 g pr. kg kropsvægt 
pr. dag. Hunde med en kropsvægt på mellem 15 og 40 kg, 15 g pr dag. Hunde med en kropsvægt på over 40 kg 
skal have 20 til 25 g pr. dag. 

HoKamIx30

✔  Får det meste ud af stofskiftet og udbedrer 
mangelsymptomer opstået via ernæring

✔  Støtter alle organsystemer
✔  For en strålende pels
✔  For et stærkt muskelsystem

HoKamIx30 PRoDUKtERNE
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HoKamIx30 taBlEttER

Det bedste valg
✔ Ved fodring med tørfoder
✔ Til store hunde (nem dosering)
✔ For at kunne give den nøjagtige daglige dosis
✔ Meget effektiv i tilfælde af et eksisterende problem

Ingredienser:
30 urter

Brugsvejledning/ daglig anbefaling: 
Hvalpe, når de starter med at spise selvstændigt  
½ til 1 tablet/dag
Hunde med en kropsvægt mellem 5 og 10 kg  
2 tabletter/dag
Hunde med en kropsvægt mellem 10 og 40 kg  
4-6 tabletter/dag
Hunde med en kropsvægt over 40 kg  
6-7 tabletter/dag

HoKamIx30 SNacK/SNacK PEtIt

Det perfekte alternativ
✔ Som en sund godbid
✔ Tilpasset hundens kæbestørrelse
✔  Snacks til store hunde (Ø omkring 2 cm), 

indeholder 5 g HOKAMIX30 pr. snack
✔  Snack Petit til små hunde (Ø omkring 1 cm), 

indeholder 1 g. HOKAMIX30 pr. snack
✔ Med frisk kyllingekød for bedre accept
✔ Til forebyggelse og mindre lidelser

Ingredienser: 
Kød og animalske biprodukter (kylling), planter og  
vegetabilske  biprodukter (urter), tang

Brugsvejledning/daglig anbefaling Snack Petit:
Små hunde op til 5 kg 5 Snack petit/dag
Små hunde op til 10 kg 10 Snack petit/dag

Brugsvejledning/daglig anbefaling Snack:
Mellemstore hunde op til 30 kg 3 Snack/dag
Store hunde over 30 kg 4-5 Snack/dag

HoKamIx30 PRoDUKtERNE
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HoKamIx30 BoNIES

Perfekt
✔ Til mindre hunde
✔ Som en forebyggende støtte gennem hele livet
✔ Som en lav-kalorie godbid (kun 2 % ren vegetabilsk fedt)
✔ Ved opdræt og træning

Ingredienser: 
Korn, urter, vegetabilskprotein ekstrakt, vegetabilske biprodukter, olie, fedt

Brugsvejledning/daglig anbefaling: 
Hvalpe, startende i den 6. leveuge ½ Bonie dagligt
Hunde på 5 kg eller derover  2 Bonies dagligt
Hunde på 7 kg og derover  3 Bonies dagligt
Hunde på 10 kg og derover  4 Bonies dagligt
Hunde på 15 kg og derover  6 Bonies dagligt
Hunde på 20 kg og derover  8 Bonies dagligt
Hunde på 30 kg og derover  12 Bonies dagligt

HoKamIx30 PRoDUKtERNE

HoKamIx30

tablets
HoKamIx30 

Snack/Petit
HoKamIx30 

Bonies

Rå protein 9,00 % 22,50 % 11,50 %

Rå fedt 12,00 % 7,30 % 2,00 %

Rå fibre 5,00 % 7,00 % 1,00 %

Rå aske 47,00 % 5,40 % 11,00 %

Væske 5,00 % 9,80 % 16,00 %

Kalk 12,00 % 5,00 %

Natrium 2,00 % 0,80 %

Fosfor 0,40 % 0,30 %

INDHolD



HoKamIx30

HoKamIx30

Forte
HoKamIx30

gelenk+
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HoKamIx30 mEDIcINSKE URtEBlaNDINg – NatURENS StyRKE!

URtElIStE
Her finder du en beskrivelse af de vigtigste urter som findes i HOKAMIX30, såvel som deres effekt på stofskiftet og dyrenes 
forskellige organer 

HoKamIx30 
Er grundstenen i denne produktlinie.
Yderligere to produkter er blevet udviklet  
på denne grundsten og deres effekt er blevet 
forbedret ved at tilføje nogle specielle  
problemløsende stoffer. 

HoKamIx30 FoRtE 
Tangplanten chlorella  er tilsat til alvorlige og 
vedvarende hud og pelsproblemer.

HoKamIx30 gElENK+ 
Tilsat glycosaminoglycaner (GAG) og  andre 
udvalgte stoffer for brusk og led problemer. 

•  ALFALFA promoverer fedtstofskiftet og har en positiv 
effekt når man har med vækstproblemer og anæmi at 
gøre.

•  BRÆNDENÆLLE (URTICA) stimulerer bugspyt- 
kirtlens og nyrernes funktion og giver en glansfuld pels.

•  CAYENNE PEBER (CAPSICUM FRUTESCENS) 
stimulerer blodcirkulation og hjertefunktion.

•  LØVEFOD (ALCHEMILLA FRUTESCENS) har en 
blodrensende og anti-inflammatorisk effekt

•  GIFTSUMAK (RHUS TOXICODENDRON) stimulerer 
metabolismen i musklerne og har en positiv effekt på 
reumatisk betændelse af leddene (arthritis).

•  GYLDENRIS (SOLIDAGO VIRGA AUREA) stimule-
rer nyre aktiviteten.

•  PRIKBLADET PERICON (HYPERICUM PERFORA-
TUM) stimulerer lever aktiviteten, beroliger nerverne og 
styrker musklerne.

•  KALMUS (ACORUS CALAMUS) stimulerer nyrefunk-
tionen i tilfælde af led og muskelsmerter.

•  GLAT BURRE (ARCTIUM LAPPA) har en blodrensen-
de effekt, stimulerer galdeblære og lever, er let vanddri-
vende, har en positiv effekt på en øget udskillelse af hud 
fedt, akne, eksem og skællende hudproblemer.

•  ALM: LUNGEURT (PULMONARIA OFFICINALIS 
L.) indeholder en stor portion kiselsyre. Kiselsyre er et 
meget vigtigt mineral indenfor phytoterapi.

•  ALM. RUDE (RUTA GRAVEOLENS L.) har en positiv 
effekt på øjne og øger livslysten.

•  ROSEMARIN (ROSEMARINUS OFFICINALIS) 
indeholder en stor mængde af æteriske olier som har en 
afbalancerende effekt på nervesystemet og har en positiv 
effekt på kønsorganerne og fordøjelsen.

•  RØLLIKE (ARCHILLEA MILLEFOLLIUM) har en 
balancerende effekt på fordøjelsen og på maveproblemer

•  STEDMODERBLOMST (VIOLA TRICOLOR) har en 
positiv effekt på hud, lymfekirtler og mave-tarmsystemet, 
er blodrensende og kan med succes bruges ved eksem.

•  ANIS (PIMPINELA ANISUM) har en positiv effekt på 
fordøjelsen, en beroligende effekt på nervøst betinget 
problemer, hjælper mod luft i maven, har en beroligende 
effekt og en positiv effekt på leveren og galdeblæren.

•  GLAT LAKRIDS (GLYCYRRHIZA GLABRA) stimu-
lerer udskillelsen af galde og har en anti-inflammatorisk 
effekt på mave-tarmsystemet.

•  ALM. ENEBÆR (JUNIPERUS COMMUNIS) har en 
meget positiv effekt på nyrefunktionen, øger filtreringen, 
er vanddrivende og lindrer gigtklager.

 
Og naturligt tilstede i urterne er kiselsyre (Acidum Sili-
cium), som har en positiv effekt på centralnervesystem, 
knogler, hud, bindevæv og lymfekirtler (se også ”alm. 
Lungeurt”)
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lIDER DIN HUND aF 

EKSEm, KløE, SKÆl lEDSmERtER Som gøR at DEN ER UVIllIg 
tIl at BEVÆgE SIg 

Så HaR DU ValgEt :

DU accEPtERER DEt og laDER altINg VÆRE Som DEt ER

EllER

DU KaN HjÆlPE DIN HUND mED NatURENS KRaFt.
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goDE RåD FRa DR. mED. VEt. 

gaBRIElE WESSEl-FalKENHaIN 

Mange klager, problemer, lidelser og end-
da sygdomme hos vores hunde skyldes 
ernæring og er derfor nemme at reducere af 
os, hundeejerne. Balanceret fuldfoder, kom-
binationen af flakes med frisk kød, dåsemad 
eller ren fugtig fuldfoder tilfører hunden 
dens basale behov. Det, som hermed dæk-
kes, kaldes ”vedligeholdelses behovet”. Ved 
at vælge dette ordvalg, er det tydeligt at alle 

organsystemer får alle de næringsstoffer de ideelt har behov for.

På grund af specielle forhold i livet, såsom vækst, drægtighed, sport, pels-
skift, skader, rekreation eller aldringsprocessen, som indtræffer, kan dog 
ændre behovet for næringsstoffer. Det er let at forstå at fuldfoder ikke kan 
imødegå alle disse skiftende behov. Derfor er kosttilskud vigtigt i nogle 
stadier i livet selv til premium fuldfoder.

Dette katalog forsyner dig med al den information om de forskellige stader 
i livet eller sygdomme, som er vigtigt for dig og din hund. De emner der 
kræver mest rådgivning er hud og pelsproblemer og lidelser i skeletmusk-
lerne. Vores medarbejdere sætter en ære i, via personlig samtale, at finde 
den perfekte løsning til din hund.

Danmark: greendog@greendog.dk

Norge: post@hamar-hund.no

Sverige: info@eurogroom.se

HoKamIx30 PRøVE PaKKE

Vi forsøger at tilfredsstille og sikre at din hund kan lide vores  
produkter. Fra nu af kan du afprøve, hvad din hund bedst kan lide! 
Prøvepakken indeholder de forskellige HOKAMIX30 varianter 
sammen med tre ekstra produkter fra vores grau produktlinie!

HOKAMIX30 Pulver  50 g
HOKAMIX30 Snack Petit  100 g
HOKAMIX30 Snack  100 g
HOKAMIX30 Bonies  100 g
HOKAMIX30 Tabletter  20 tabletter
grau Gourmet dåse
”Lam med fuldkorns ris” 200 g
grau Rismix med grøntsager 500 g
grau Lammekroketter med ris 500 g
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HUD PRoBlEmER Som SKylDES ERNÆRINg

Det første man beundrer hos en sund hund er dens glansfulde pels. Som et 
spejl viser det os om et dyr bliver fodret korrekt, er velplejet og om det er 
sundt. Da huden er kroppens største organ bør det have ekstra opmærksom-
hed, tilskud og pleje.

Parasitter, betændelse eller generelle sygdomme bør behandles af en 
dyrlæge – men du kan nemt behandle det brede spektrum af hud og pels 
problemer som skyldes ernæring, ved at skifte foder og give et værdifuldt 
kosttilskud.

Hudproblemer som skyldes forkert ernæring 
En sund hund kan filtrere proteinrester (fra vegetabilske råprodukter eller 
mindre kødprodukter), kemiske bestanddele (konserveringsmidler, farve-
stoffer eller attractants/lokkemidler), etc., som er svære at fordøje, prima 
ud gennem nyrerne og udskille dem gennem tarmen som fæces. Hvis stof-
skiftet ikke længere er i stand til at gøre dette, vil kroppen forsøge at kom-
me af med disse affaldsstoffer gennem hudens overflade. 

Der er mange muligheder for hud 
og pels problemer:

✔  Parasitangreb 
(lopper, mider)

✔  Infektion af huden
✔  Allergisk intolerance
✔  Mangel på næringsstoffer
✔  Hormonmangel
✔  Generel fornemmelse

tVÆRSNIt aF HUDEN

HåR BloDåRE

NERVEFIBER

HåRSÆKmUSKEl
talgKIRtEl

SVEDKIRtEl

oVERHUD 
(epidermis)

lÆDERHUD 
(corium)

UNDERHUD 
(subcutis)



5-10  
omega-6

1 
omega-3
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Perfekt fordeling af fedtsyrer
mUlIgE løSNINgER 

•  Skift til et balanceret foder, som er tilpasset de aktuelle proteinbehov

•  At vælge letfordøjelige proteinkilder af høj kvalitet (kød anført først  
i deklarationen)

•  Tænke over hvilke godbidder du giver (penis, griseører eller tyggeben 
indeholder op til 80 % protein)

 

Ud over proteiner spiller essentielle fedtsyrer en vigtig rolle for en smuk, glansfuld pels som ikke fælder. Vi 
differentierer mellem essentielle(nødvendige) og ikke-essentielle (som kroppen selv kan producere), såvel som 
umættede fedtsyrer (som er mere værdifulde for kroppen) og mættede fedtsyrer. Essentielle umættede fedtsyrer er 
bestanddele af cellestrukturen. Hvis der er mangel på disse fedtsyrer, er vævet heller ikke intakt. Dette kan resul-
tere i hudproblemer så som skællende hud, eksem, tørt hår og hårtab.

mulige løsninger 
• Tilføre essentielle, umættede fedtsyrer til maden
• Husk at fordelingen 5-10 gange Omega-6 til 1 gang Omega-3 fedtsyre

Vores anbefaling ved vedvarende hudproblemer: 

HoKamIx30 FoRtE

En helt speciel alge blev tilsat HOKAMIX30 naturlige 
urteblanding for at afhjælpe hudproblemer direkte: 
Chlorella. Den optimerer endda de mange positive 

karakteristika af de brugte urter, fordi Chlorella indeholder  
essentielle aminosyrer og utallige vigtige vitaminer og mineraler. 
Af den grund er HOKAMIX30 Forte den perfekte blanding til 
mange hudproblemer, især eksem og voldsom kløe.

Chlorella har to vigtige karakteristika: den er udmærket til at absorbere 
tungmetaller og er derfor meget vigtig ved udrensningen af kroppen. De-
rudover indeholder det en naturlig vækst faktor Chlorella Growth Factor 
(C.G.F.®), som forøger celledelingen og på den måde healingen af skadet 
hudvæv.

Ingredienser: 
30 urter, alger (blandt andet Chlorella)

Indhold: 
Råprotein 12,00 %, råfedt 7,00 %, træstof 11,00 %, råaske 45,00 %,  
fugt 4,50 %, calcium 12,50 %, natrium 1,60 %, fosfor 0,30 %

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Hunde op til 15 kg 1 g / kg dagligt
Hunde mellem 15 kg og 40 kg 15 g / kg dagligt
Hunde over 40 kg 25 g / kg dagligt

Produkt specifikation: 
✔  Stimulerer celledeling og 

forøger helingsproces
✔  Hjælper naturlig heling
✔  Påvirker hele kroppen
✔  Du behøver 6 til 8 ugers 

tålmodighed for at kunne se 
forbedringer (efter 3-4 uger 
vil du allerede kunne se de 
første forbedringer)

HOKAMIX30 Forte
✔ Kløe
✔ skællende hud
✔ stort tab af pels
✔ eksemer
✔ Allergier
✔ Bare pletter
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ESSENtIEllE FEDtSyRER 

HoKamIx SKIN & SHINE, VElcotE 

Alle kroppens væv og alle organer er skabt af helt specifikke celler. Huden 
er kroppens største organ og består af et utal af enkelte celler, ligesom et 
enkelt hår gør.

Essentielle, umættede fedtsyrer er en del af cellemembranen. Hvis der er 
en mangel i disse fedtsyrer, så er vævet heller ikke intakt. Dette kan give 
hudproblemer såsom skællende hud, eksem, tørt hår eller pels der sidder 
for løst således at der let og konstant falder hår af.
Vi kan differentiere mellem essentielle (nødvendige) og ikke-essentielle 
(kan kroppen selv lave) såvel som umættede fedtsyrer (som er værdifulde 
for kroppen) og mættede fedtsyrer.

Da fedtsyrerne er essentielle, er det nødvendigt at de bliver tilført via 
kosten. Det giver derfor ingen mening at tilføre rene olier såsom solsik-
ke, oliven, laks eller kæmpenatlysolie. Disse olier indeholder kun en af de 
forskellige slags fedtsyrer, så den nødvendige fordeling af 5-10 Omega-6 
til 1 Omega-3 fedtsyrer er der ikke taget hensyn til. Derimod, ved at blande 
de forskellige olier i et produkt, kan fordelingen af fedtsyrerne påvirkes 
og optimeres. Hvis du tilføjer denne blanding til den daglige foder, vil du 
hurtigt opnå det ønskede mål at lade huden hele, fjerne skæl og effektivt 
imødegå hårtab.

Fordele ved essentielle 
fedtsyrer 

✔ Hurtige resultater 
✔  Lokalt på huden 

(fra indersiden)
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VElcotE

Første valg
✔  med en perfekt fordeling 

af fordeling mellem  
Omega 6 og Omega 3  
fedtsyrer som 5:1

✔  til skællende hud
✔  til farveløs pels
✔  til korthårede hunde
✔  for at se klare resultater 

indenfor 7-10 dage
✔  som en forebyggende kur 

2 gange om året på fældetidspunktet, hvis hår  
strukturen ellers normalt er god

Ingredienser: 
Olie af koldpressede Afrikanske nødder, hvedekimsolie 
og hørfrøolie

Brugsvejledning/ daglig anbefaling: 
Den anbefalede periode man mindst bør give Velcote 
(den tid det normalt tager for det ønskede resultat er 
opnået) er op til 2 måneder. Du bør være i stand til at 
se de første positive resultater ved at give dette supple-
ment, efter bare nogle få dage. Hvis du året rundt dag-
ligt tilsætter Velcote, vil det sikre at pelsen og huden er 
i perfekt kondition både sommer og vinter.

Gnavere, katte og små hunde op til ca. 10 kg: 1-2 ml
Hunde mellem 10 og 30 kg: 3-5 ml
Hunde over 30 kg: 5-10 ml
Heste: 10-15 ml

Sammenlignet med Velcote har HOKAMIX Skin & Shine følgende fordele:
✔  Totalt en højere procentdel umættede fedtsyrer (mere vigtig for kroppen end mættede)
✔  Dobbelt så stor mængde Omega 3 fedtsyrer som Velcote, hvilket betyder hurtig opheling af eksem, 

hurtigere pelsvækst og virker anti-inflammatorisk
✔  Indeholder også Omega 7 fedtsyrer som stimulerer revitalisering, har en positiv effekt på slimhinderne, 

og kan især bruges på tørre og udvoksede pelse
✔  Indeholder mere Omega 9 fedtsyrer. Nyere undersøgelser har vist, at de har en kolesterol sænkede effekt, 

og tager sig af et sundt hjerte. Omega 9 fedtsyrer støtter hjertefunktionen og opretholder et sundt kolesterol 
niveau og en sund hud.

✔  Uigennemsigtig aluminiumsflaske som beskytter de ustabile lys og ilt følsomme fedtsyrer

HoKamIx SKIN & SHINE

Perfekt
✔  til langhårede hunde
✔  til hurtig hjælp
✔  til alvorlige forandringer, 

f.eks. eksem, fortykket  
hud, voldsom fældning

✔  til meget tør hud
✔  på grund af mere 

værdifuldt indhold af Omega  
fedtsyrer (7 og 9)

✔  5-10 Omega 6 fedtsyrer:1 Omega 3 fedtsyre

Ingredienser: 
Højt koncentrerede, koldpresset olie lavet af Afrikans-
ke og Amerikanske nødder

Brugsvejledning/ daglig anbefaling 
Små hunde 2 ml dagligt
Mellemstore hunde 6 ml dagligt
Store hunde 8 ml dagligt

Bland HOKAMIX Skin & Shine i hundens mad 
(1 pumpetryk er 2 ml)

Tilsat

 Velcote* HOKAMIX 
  Skin & Shine**
Vitamin A 20,000 IU 20,000 IU
Vitamin D3 2,000 IU 2,500 IU
Vitamin E 200 IU 150 IU

 *  Indeholder en stor procentdel af: lecitin, 
oliesyre, linolsyre, palmitinsyre, stearinsyre, 
arachidonsyre og glycerider

**  indeholder også palmitinsyre, stearinsyre, 
oliesyre, linolsyre, linolensyre
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HoFtE

HoFtElED

BRyStHVIVlER

RIBBEN

oVERaRm

låRKNoglE

mEllEmFoD

lÆgBEN

aNKEllED

SKUlDERlED

SPolEBEN

alBUE

SKUlDERBlaD

HalEHVIVlER

KNÆlED

lÆNDEHVIRVlER

SKINNEBEN

HalSHVIRVlER

mEllEmHåNDSlEDalBUEBEN

HUNDENS SKElEt

BEVÆgElSE og moBIlItEt

Et led består af minimum to knogleender som møder hinanden, og som holdes sammen af sener, ledbånd og 
en ledkapsel. De er afrundede af de omkransende muskler, hvis sener stabiliserer leddet. Ved bevægelse er det  
meget meget vigtigt at have en ubeskadiget brusk, der, som et beskyttende lag, dækker leddet. Det tager af for 
diverse bump og andre belastninger i bevægelsen. Synovialvæsken i leddet giver en smerte- og gnidningsfri  
ledfunktion og det er vigtigt at der er tilstrækkeligt af denne.

Videnskabelige studier viser at sundheden i skelettet nemt kan påvirkes positivt ved hundens korrekte ernæring. 
Dette er isæt vigtigt i de tre stadier af livet som er beskrevet nedenunder: 

✔ I vækst
✔ Hos ældre hunde
✔ Eller efter en skade på en adræt, voksen hund

Valg af det korrekte fuldfoder, som indeholder de vigtigste næringsstoffer, er grundlæggende for en god udvikling 
og et sundt muskulært system. 
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KNÆ

alBUE

HValPE
Upåvirket af race, og hvor stor hunden skal blive, er det en stor præstation 
en hund gennemfører i de første måneder af livet. Den mangedobler sin 
fødselsvægt og alle organsystemer som muskler, skelet, hud og pels, såvel 
som hjerte, nervesystem, nyrer og lever udviser signifikant vækst.

For at være i stand til at bære den øgede vægt er det meget vigtigt at støtte 
knogler, muskler og led med særlige næringsstoffer.

Atter, vil vi gerne have lov til at påpege de særlige behov hos store og 
meget store racer. Hos disse hunde bør væksten understøttes af tilskuds-
foder og et afbalanceret foder til alderen. Store dyr har en meget hurtig 
knoglevækst og ofte gror leddene ikke hurtigt nok til at bære vægten af 
de voksne muskler. Resultatet er forkert belastning, deformation eller ud-
vikling af genetisk betingede sygdomme såsom HD (hoftedysplasi) OCD 
(osteochondritis dissecans) eller AD (albue dysplasi).

Hundeejere kan præventivt supportere deres hunds skeletsystem, mens 
hunden er ung, og dermed give en god basis for bevægeligheden hos den 
ældre hund.
 

ÆlDRE DyR 

Startende omkring det 6. leveår har de fleste hunde behov for et tilpasset 
tilskud af udvalgte fødeelementer til at støtte deres skeletmuskel system. 
Gennem livet slider de på overfladen af leddene pga. megen bevægelse, 
lange løbeture, gå på trapper, agility og anden hundesport. Samtidig arbe-
jder en ældre hunds stofskifte meget langsommere, således at slimhinden 
får tilført færre næringsstoffer og døde celler transporteres kun langsomt 
bort.

En velbygget krop, tæt på den ideelle kropsvægt, moderat træning og 
regelmæssig bevægelse og led virksomme næringsstoffer er de bedste 
forudsætninger for at sener, ledbånd, led og tilknyttede muskler kan være 
i top kondition.

KaRaKtERtRÆK VED FoRSKEllIgE RacER

Hunde som Rhodesian Ridgeback vokser indtil de er 3 år. På den anden 
side når små racer som Chihuahua deres endelige vægt efter blot nogle få 
måneder. Derfor bør du tage den enkelte races specifikke behov i betragt-
ning og give et passende tilskudsfoder i de vigtige perioder i udviklingen, 
hvilket betyder i begyndelsen af den hurtige vækst.

Hundens mad skal være tilpasset 
til det ændrede stofskifte, som 
passer til det aktuelle stadie i 
livet.

VÆKST
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PyRamIDE oVER lED PRoDUKtER 

Gruppen af grau produkter som påvirker led:
✔ Som forebyggende foranstaltning til hvalpe (især store racer)
✔ som support til aktive dyr (agility, racing og sport)
✔ som behandling efter sygdom eller hos ældre hunde

Forløb 1: 
Drikke gelatine
 
er et grundlæggende produkt til 
alle hunde, der lider af artritis 
og til ældre hunde med ledpro-
blemer i startfasen. 

Forløb 2: 
glycofit 

lindrer voksne hundes ledpro-
blemer som følge af artritis, 
skader, diskus problemer, løse 
sener og ledbånd. Kan også re-
ducere kroniske smerter.

Forløb 3: 
HoKamIx30 gelenk+ 

Er top produktet til hunde i alle 
aldre, som forebyggende foran-
staltning ved vækst eller som 
behandling ved problemer.

Denne pyramide tydeliggør at alle tre produkter ”bygger på hinanden”. Det grundlæggende produkt er grau drik-
kegelatine. Det er i stand til at hjælpe den største del af hunde populationen, ældre hunde, når de lider af artritis. 
Hvis de også har betændelse, skader, kvæstelser eller svaghed i bindevævet i forbindelse med almindeligt slid, er 
det bedste valg at kombinere grau-Glycofit med Hokamix30. Hokamix30 Gelenk har en overordnet position fordi 
den kan gives i alle stadier af livet, ved næsten alle led problemer og det har både forebyggende og behandlende 
egenskaber.

lED aKtIVE StoFFER 
a)   Glycosaminoglycaner: er meget effektive stoffer skaffet fra den new Zealandske grønlæbede (perna canalicu-

lus) musling. GAG er også et næringsstof som hjælper med at genopbygge og give nyt liv til brusken samtidig 
med at det har en bredspektret effekt på bevægelse apparatet:

1. Hæmning: Enzymer der fører til leddegigt bliver hæmmet og fremad skridning af problemet stoppes.
2. Erstatning: GAG er i forvejen naturligt indeholdt i sund brusk. Det lagres i leddene til at erstatte brusken.
3. Stimulering: Celler, iboende i brusken (chondrocytter) stimuleres og giver nyt liv til vævet.
 
b)  Chondroitin sulfat: er en naturlig bestanddel i ledbrusk. Det har en enestående evne til at lagre vand, hvilket 

gør bruskvævet elastisk og robust.

c) Mucopolysaccharider: er naturlige bestanddele af brusk, bindevæv og synovialvæsken hvor de tjener som et 
strukturerende stof. De støtter revitaliseringen af ødelagte led og det omliggende bindevæv.
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HoKamIx30 gElENK+

Vores produkt nummer 1 til hunde i alle aldre og racer. Denne naturlige 
urteblanding er en videreudvikling af HOKAMIX30. Ved at tilføje stoffer 
som er virksomme på led, øges virkningen af den oprindelige blanding. 
Derfor er dette det valgte produkt for mange dyr med smerter og slid i be-
vægeapparatet. Ud over at det bruges ved behandling af eksisterende prob-
lemer er det også yderst vigtigt at huske det aspekt der hedder forebyggelse 
(profylakse). De forskellige racer, og flere og flere forskellige måder at 
arbejde med vores hunde på, opfordrer indtrængende til en rettidig og mål-
rettet næringsstofindtag.

Forebyggelse:
✔  Fremmer konstruktionen af brusk ved vækst, især ved store racer
✔  Stabiliserer bevægeapparatet
✔  Skaber en støtte af muskler rundt om de voksende knogler og led
✔  Støtter udviklingen af sunde led

Lindring:
✔ Støtter produktionen af ledvæske
✔ Aktiverer leddene
✔ Stabiliserer bevægeapparatet
✔ Tilfører leddene virksomme elementer og næringsstoffer
✔ Styrker ledkapslen

glykosaminoglykane (gag)

HoKamIx30 gElENK+ PUlVER 

Ingredienser: 
30 urter, mineraler, bløddyr og krabber (som en ekstrakt af muslinge 
pulver)

Indhold: 
Råprotein 12,00 %, råfedt 10,70 %, træstof 8,50 %, råaske 49,90 %,  
fugtighed 4,30 %, calcium 12,80 %, natrium 2,80 %, fosfor 0,90 %,
magnesium 0,90 %

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Hvalpe af store racer, når de begynder at spise selvstændigt  
skal have 1 g / kg dagligt.
Hunde op til 50 kg 1 g / kg dagligt (max. 15 g)
Hunde over 50 kg 20-25 g / kg dagligt

Hokamix30 Gelenk+

✔  Til hunde i alle aldre  
✔  Naturlig urteblanding tilsat 

glycosaminoglykaner, 
mucopolysaccharider og 
chondroitin sufat

✔  Det bedste produkt for 
udvoksede dyr af store racer

✔  Giver lindring og god 
forebyggelse
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✔ Meget nemme at give 
✔ God accept 

gRaU gElatINE mED BIotIN

Studier i human medicin har vist at gelatine er et fantastisk kosttilskud 
som er i stand til at erstatte ledvæsken. Du kan opløse vores helt rene og 
smagsløse gelatine pulver i drikkevandet eller strø det over maden. Selv 
en meget lav daglig dosering vil give en mærkbar aflastning af hundens 
bevægelse indenfor 3 til 4 uger. grau Drikke Gelatine med Biotin (grau 
gelatine med Biotin) letter eksisterende problemer og støtter kroppen mens 
den ældes. Hvis du giver det til din hund en eller to gange om året som en 
kur, vil det forebygge problemer typisk for ældre hunde, såsom stive led og 
smertefuld bevægelse.

Ingredienser: 
Gelatine, calciumphosphat

Indhold: 
Råprotein 89,40 %, råfedt 0,10 %, træstof 1,90 %, råaske 2,00 %,  
calcium 0,90 %

Tilsætningsstoffer pr kg: 
C-vitamin 760,00 mg, niacin 230,00 mg, pantothensyre 80,00 mg,  
E-vitamin 130,00 mg, vitamin B6 26,00 mg, vitamin B2 21,00 mg,  
vitamin B1 19,00 mg, folinsyre 2,60 mg, biotin 2000 mikrogram,  
vitamin B12 13,00 mg,

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Opløs det i drikkevandet eller bland det i hundens mad.
Små hunde fra 5 til 10 kg 5 g dagligt
Mellemstore hunde fra 10 til 25 kg 7 g  
Store hunde fra 26 kg 10 g

✔  Særlig relevant til gamle 
hunde

✔  Erstatter ledvæsken
✔  Lindrer ledsmerter
✔  Øger bevægelighed
✔  Giver lindring efter omkring 

3 uger
✔  Smagsløs

1 lettere toppet teske = ca. 5 g

HoKamIx30 gElENK+ taBlEttER

er nemme at give. Bedst at blande dem med mad eller
bare give dem som en "godbid".

Ingredienser: 
30 urter, mineraler, bløddyr og krabber (som en ekstrakt af muslinge  
pulver), øl gær

Indhold: 
Råprotein 16,20 %, råfedt 1,40 %, træstof 3,40 %, råaske 27,30 %,  
fugtighed 5,70%, calcium 8,30 %, natrium 0,60 %, fosfor 2,00 %,  
magnesium 5,00 %

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Hvalpe af store racer, når de begynder at spise selvstændigt have 1 tablet 
per 2 kg legemsvægt dagligt.
Voksne hunde skal have, 

hvis deres vægt er 1-5 kg  2 tabletter dagligt
hvis deres vægt er 6-15 kg  4-8 tabletter dagligt,
og over 16 kg  10 tabletter dagligt

Meget tung hunde (Grand Danois, St. Bernards, osv.) bør have
15-20 tabletter dagligt
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✔  Som forebyggende behand-
ling af store hvalpe i vækst

✔  Til hunde med vækstprob-
lemer, især unge hunde af 
store racer

✔  Til voksne hunde med akutte 
problemer

✔  Ved inflammatoriske ændrin-
ger af leddene

✔  God optagelse
✔  Stabiliserer det omliggende 

bindevæv
✔  Aktivt stof: GAG

1 lettere toppet spiseske = ca. 
14 g

gRaU glycoFIt 

grau Glycofit er det bedste valg hvis du ønsker at tilføje glycosaminogly-
caner til foderet. GAGerne stammer fra den New Zealandske grønlæbe-
de musling ”Pema canaliculus”. Disse ekstrakter giver de grundlæggende  
stoffer. Hundene elsker denne fiske lignende lugt af muslinger og krabber, 
således at dette granulat er let at give. Så tidligt som efter 3 uger vil du 
kunne mærke at hunden har mindre besvær med at bevæge sig og at dens 
ubehag er reduceret.

På grund af glycosaminoglykanerne (18 % af dem indeholdt i det tilførte 
muslinge pulver) er dette tilskud meget værdifuldt og effektivt.

Ingredienser: 
Høj kvalitet ingredienser som også anvendes i fødevare-produktion. Kød
og animalske biprodukter, korn, frø (ligesom maltekstrakt), gær, bløddyr
og krabber (som et uddrag fra musling pulver), grøntsager

Indhold: 
Råprotein 32,20 %, råfedt 5,30 %, træstof 5,60 %, råaske 10,00 %,  
fosfor 0,30 %, natrium 0,30 %

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Hunde op til 10 kg 7 g / dag
Hunde op til 20 kg 14 g / dagligt
Hunde op til 30 kg 21 g / dagligt
Hunde over 30 kg 28 g / dagligt
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gRaU NatURlIg REN BENmEl

Støtter opbygningen af knoglerne og skelettet ved at tilføre ekstra kalk-
tilskud til hjemmelavede måltider. Det naturlige og supplerende kalktils-
kud med naturlige mineraler og sporelementer til hunde og katte! Dette er  
vigtigt for opbygningen af skelettet og sunde tænder, især i vækstfasen.

Ingredienser: 
100 % formalede ben (fra køer)

Indhold: 
Råprotein 0,2 %, råfedt 0,3 %, træstof 0,3 %, råaske 81,4 %,
natrium 0,016 %, magnesium 0,022 %, calcium 35,7 %, fosfor 25,6 %

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Hvalpe og unge hunde op til 15 kg 0,5 g dagligt
Hvalpe og unge hunde over 15 kg max. 1 g dagligt 

Opmærksomhed: 
På grund af den høje procentdel af calcium behøver du kun 1 knivspids af 
vores benmel til en mellemstor hund! Venligst ikke overdoserer!

gRaU goURmEt DåSER
okse, fjerkræ, fisk, hele ris, gulerødder

Sammensætning:
Oksekød (mindst 26 %), fjerkræ (mindst 23 %), fisk (mindst 16 %),  
ris (min. 4 %), gulerødder (mindst 4 %), bouillon (mindst 10 %)

Analyse:
råprotein 11,5 %, råfedt 5,8 %, rå aske 2,0 %, træstof 0,3 %,  
fugtighed 77,0 %, calcium 0,3 %, fosfor 0,25 %

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE / kg, Vit. D3 200 IE / kg, Vit E 25 mg / kg

✔  Styrker skelet og tænder
✔  Meget høj optagelighed



24 www.hokamix.com

HU
D 

& 
PE

lS
lE

D
VÆ

KS
t

Ho
Ka

m
Ix

30

 www.grau-tiernahrung.de 25

HE
lB

RE
D

Fo
DE

R
Ko

Nt
aK

t 
& 

BE
St

Il
lI

Ng

PIgmENtERINg – SåDaN BlIVER FaRVER EN DEl aF 

DIt lIV! 

Farven på pelsen og den klare fremhævning af snuden, læber og øjenkanter 
er vigtige race karakteristika. Ved at tilføre fodertilskud kan du specifikt 
støtte pigmenteringen og intensiteten i huden og pelsens farve. Der er to 
vigtige forudsætninger:
 
✔  Pigmenteringen skal generelt være til stede på det berørte sted
✔  Kosttilskuddet skal være yderst effektivt
 

Det er muligt at understøtte pelsfarven ved at give: 

gRaU caRotEN

Rødbrunt pigment 
Dette naturlige produkt er fremstillet af 100 % økologiske gulerødder og 
indeholder en meget høj procentdel af provitamin A (beta-caroten).  Dette 
beta caroten er ansvarligt for den rødbrune farve i hud og pels, og derfor 
en perfekt løsning til racer med en svag rød pels, f.eks. Schæfer, rottweiler, 
Irsk setter, Norwich terrier, Cocker Spaniel, Gravhund, Vizla eller Rhodesi-
an Ridgeback.  Opløs granulatet kortvarigt i håndvarmt vand, tilsæt det til 
det daglige foder. Efter omkring to måneder vil du kunne se at farven bliver 
mere intensiv.

Ingredienser: 
100 % gulerødder 

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Hvalpe 1 tsk dagligt
Voksne hunde 1 spsk dagligt
Katte får 1 knivspids dagligt

 
For at sikre et tilfredsstillende resultat, bør du dagligt tilsætte det opblødte 
granulat i fodret.

✔  Understøtter det rødbrune 
pigment

✔  Intensiv farve som skyldes 
lagret gulerodsfarve

✔  Høj optagelighed

1 teskefuld = ca. 4 g
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gRaU HaValgEPUlVER

Fremhævning af den naturlige farve (lys, mørk, trefarvet etc.)
Havalgen ”ascophyllum nodosum” er perfekt til at optimere den naturlige 
racespecifikke pelsfarve. grau Havalgepulver er friskmalet og absolut rent. 
Dette garanterer at de mange naturlige vitaminer, mineraler og aminosy-
rer er bibeholdt meget effektive og at pelsen bliver tyk og skinnende. Det 
genetisk eksisterende naturlige pigment får et klart mere intensivt udseen-
de. Denne effekt er uafhængig af pelsens farve. Især mørke dyr, men også 
trefarvede hunde, brunlige og snehvide hundes pelse bliver mere intensive 
og skinnende.

Ingredienser: 
Tørret tang

Indhold: 
Råprotein 6,80 %, råfedt 3,20 %, træstof 8,20 %, råaske 24,80 %,  
fugtighed 8,90 %

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Små hunde og unge hunde 1 / 2 tsk dagligt
Store hunde 1 tsk dagligt
Katte ca. 1 knivspids dagligt

✔  Understøtter ENHVER 
naturlig pigment fra hvid 
til sort

✔  Giver tyk og skinnende pels
✔  Indeholder en stor mængde 

naturlig jod

1 teskefuld = ca. 5 g
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gRaU PIgmENt PlUS 

Du skal blot blande denne tilberedte, højt koncentrerede hyldebærsaft med 
det afbalancerede foder. Den vegetabilske farve i hyldebærrene (anthocya-
niner, flavonoider) understøtter, sammen med en høj procentdel af jern og 
en stor mængde A og C vitamin, den mørke farve af pigmentet i hårløs hud.

Ingredienser: 
Koncentreret Hyldebærsaft 

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Små hunde 5 ml dagligt
Mellemstore hunde 10 ml dagligt
Store hunde fra 15 til 20 ml dagligt

gRaU HylDEBÆR taBlEttER 

Der er tilsat havalger og brændenælde i hyldebærekstrakten til  
denne tablet. De kan bruges sammen med fuldfoder for at sikre at den 
daglige dosis indtages. 

Ingredienser: 
Hyldebærsaft, tang og brændenælde 

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Små hunde 1-2 dragéer dagligt
Mellemstore til store hunde 2-4 dragéer dagligt
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maVE og taRm – DEt ER alt EllER INtEt

Det rammer alle hunde: diarre og opkast er symptomerne på flere forskelli-
ge sygdomme som gennem livet kan opstå gang på gang.
I de fleste tilfælde er dette tegn på, at hunden har spist et eller andet eller 
at der er opstået en mindre infektion, som nemt kan reguleres ved at ændre 
maden eller tilskuddet.

Hvis diarreen og/eller opkastet forsætter i mere end to dage, bør du søge 
dyrlæge. I sådanne tilfælde kan symptomerne skyldes alvorlig sygdom.

gRaU SaNoFoR 

Denne helende tørv understøtter hele mave-tarmkanalen. Det er et ubearbe-
jdet naturligt produkt – det er udelukkende skabt af organisk materiale fra 
arketypiske planter som, via en biologisk nedbrydningsproces, er lavet om 
til tørv. Vi gør særlig opmærksom på indholdet af nogle oprindelige stoffer, 
som er meget vigtige for kroppen:
✔  Jern stimulerer dannelsen af blod
✔  Huminsyrer øger robustheden og binder toksiner
✔  Cellulose og hemicelluloser er fibre som svulmer og stimulerer 

tarmperistaltikken (uvilkårlig bevægelser af tarmen)
 
De livsvigtige stoffer indeholdt heri har på mange måder forskellige 
fordele og indflydelse på fordøjelsessystemet: 
✔  Optagelse af skadelige stoffer fra tarmen
✔  Opbygning af en intakt tarmflora
✔  Regulering af tarmens motor funktion
✔  Genopbygning af tarmens slimhinde
✔  Neutralisering af en uforholdsmæssig stor mængde mavesyre

En hel og fuldstændig perfekt fungerende tarm, er grundlæggende for livs-
kraft og livskvalitet. Indre sundhed er skyld i den ydre fremtoning. Det er 
derfor man kan se på hud, pels og bevægelighed, om fordøjelsen fungerer 
korrekt.

Ingredienser: 
Ren naturlig tørv 

Indhold: 
Råprotein 1,0 %, råfedt 0,1 %, træstof 0,4 %, råaske 0,6 %, fugtighed 91 %, 
natrium 0,41 %, calcium 0,08 %, fosfor 0,20 %, magnesium > 0,05 %
 
Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Små hunde 1 tsk dagligt
Mellemstore hunde 2 teskefulde dagligt
Store hunde 1 spsk dagligt
Katte 1 / 2 tsk daglig 

Alle ingredienser stammer fra de arketypiske planter, der dannede
heden. Vi har ikke tilføjet yderligere stoffer!

✔  Mod diarre/opkast
✔  Neutralisering af en 

uforholdsmæssig stor 
mængde mavesyre

✔  Efter ormekur eller anti-
biotika for at genopbygge 
tarmfloraen

✔  Reducerer spisning af 
afføring og græs

cIRKEl-
mUSKlER

taRmtRÆVl
SlImHINDE

taRmSlImHINDEN

laNgSgåENDE 
mUSKlER

SERøS 
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gRaU oKSEFEDt PUlVER

En energibombe beriget med glukose! grau oksefedt pulver kan meget hur-
tigt absorberes af kroppen. På den måde er der en umiddelbar frigivelse af 
kalorier til umiddelbare energibehov. grau Oksefedt pulver er også ekstra-
ordinært tilskud til kosten til en forøget udvikling af dyret.

Godt at give 
✔  Til hunde med højt energibehov, såsom: politi, jagt, sports og andre hun-

de som udøver ekstensivt fysisk arbejde
✔  Til diegivende tæver
✔  Til dyr med tør pels
✔ Hvis pelsstrukturen er for hård
✔  Som ekstra tilskud af kalorier
✔  Som en appetitvækker

Ingredienser: 
Ren flaget oksefedt og glucose 

Indhold: 
Råprotein 3,00 %, råfedt 80,00 %, glucose 17,00 % 

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Små hunde 1 tsk dagligt
Store hunde 1 spsk dagligt
Katte 1 / 2 tsk dagligt
 

✔  til ekstra energibehov
✔  til manglende appetit
✔  ved lav kropsvægt
✔  ved manglende underuld.

1 teskefuld = ca. 3 g
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gRaU StRESS 

Golden Animal Care-Stress har en lang række anvendelsesmuligheder og 
er brugbar i tilfælde af: stress situationer (gå til dyrlægen, udstillinger, stort 
antal mennesker), rejse, bil rejser, nervøsitet (f.eks. efter operation, ulyk-
ker, hundebid), ødelæggelses instinkt (hvis dyret er alene hjemme), skift af 
opholdssted (pension, kennel), aggression, bekymring (fyrværkeri, trafik) 
eller familiarisering af en ny beboer. De naturlige bestanddele af høj kvali-
tet kan deles i grupper, som har specifikke funktioner. Dette multifunktio-
nelle system tilsigter at dække et bredt spekter. Og alt dette er kombineret 
i en tablet som er let at give.

Ingredienser: 
Maltodextrin, magnesium, cellulose, tricalciumphosphate, gær, stivelse, 
lupin, rosmarin, vinter kirsebær og Valeria

Indhold: 
Råprotein 3,8 %, råfedt 1,7 %, træstof 6,8 %, råaske 21 %, fugtighed 3,5 %,
calcium 1,8 %, magnesium 7,5 %, natrium 0,01 %, fosfor 1,0 %

Tilsætningsstoffer pr kg (pr. tablet): 
Vitamin B6 166 mg (110 mikrogram), folinsyre 30 mg (20 mikrogram) 

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
1 tablet pr 5 kg legemsvægt, gives i forbindelse med mad. Som en  
forebyggende foranstaltning, f.eks hvis du rejser, bør du starte med den 
normale dosering 5 dage før rejsen. Opbevar på et køligt og tørt sted.  
Holdes væk fra børn.

Fodertilskud til hund
(79,2 g 120 tabletter,  
660 mg/stk)

✔  Beroliger naturligt uden at 
gøre hunden svimmel 

✔  Gør ikke afhængig
✔  Kan gives over en længere 

periode
✔  Afslapper musklerne via det 

tilsatte magnesium  
(ofte i underskud pga. stress)

✔  Withania somnifera 
(Vinter kirsebær) reducerer  
nervøsitet, afslapper  
kortvarigt.

✔  Baldrian beroliger i 
længere tid

✔  Vitamin B complex har en 
generel positiv effekt på 
nervesystemet
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PaRaSIttER – DEt gåR BEDRE UDEN DEm!

gRaU HVIDløg

Hunde og katte som regelmæssigt får hvidløg bliver uinteressante for lop-
per og flåter. Det er desuden videnskabeligt bevist at hvidløg også har en 
rensende effekt på tarmsystem og blod, samtidig med at det er antibakteriel 
og har en reducerende effekt på åreforkalkning.
For nyligt, er man også begyndt at antage at hvidløg har forbyggende 
egenskaber mod aldringsproblemer. Under alle omstændigheder er det  
vigtigt dagligt at give hvidløg

gRaU HVIDløgSgRaNUlat
Ingredienser: 
100 % hvidløg (Alium sativum)

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Fordi grau Hvidløg er ren og naturlig er det nok at tilsætte kun en lille 
mængde granulat i den daglige mad.
Små hunde får 1 knivspids dagligt
Hunde over 25 kg får 1 tsk dagligt
Katte får 1 knivspids dagligt
Heste 1 spsk dagligt

gRaU HVIDløgStaBlEttER
Ingredienser: 
95 % Hvidløg (Alium sativum), 5 % ølgær

Brugsvejledningen / daglige fodring anbefaling: 
Små hunde 2 tabletter dagligt
Mellemstore hunde 3-4 tabletter dagligt
Store hunde 5-6 tabletter dagligt
Katte 2 tabletter dagligt  

✔ mod loppe og flåt angreb
✔  Tarm og blod rensende 

effekt
✔  Naturlig beskyttelse mod 

utøj

1 teske = ca. 5 g
1 tablet = ca. 4 g



opdræt og
Vækst

Følsom eller 
allergisk 

aktiv &
konkurrence

Special foder
(perfekt til iblanding)

Hvalpekroketter lammekroketter med ris

Fjerkrækroketter med ris

Rismiks med grøntsager

Kroketter

Ris kalkunkroketter

Rismiks med grøntsager

Basic grøntsagsflager

Nudelmiks Pasta+
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NatURlIg, FRISK og FUlD Smag

Det tørre velafbalancerede foder fra grau er fremstillet, så det kan følge en hund gennem hele dens liv, og give et 
optimalt tilskud i henhold til dens stadie i livet, aktivitet, behov og smags præferencer.

Umiddelbare fordele ved vores tørre afbalancerede foder:
✔  Vi forarbejder kun frisk kød, af kvalitet til human føde, fra dyr slagtet ifølge EU regulativ.
✔  Indmad, såsom lever, lunger, nyrer, hjerte og mave er vigtige proteinkilder og er også forarbejdet.
✔  Afhængig af den enkelte vare bruger vi fortrinsvis ris, majs eller hvede som kornsort.
✔  Vi bruger også grønsager af høj kvalitet, som er deklareret på varen.
✔  Vi navngiver de råprodukter som er indeholdt i hver vare. Hvis der kun er navngivet en type dyr og/eller korn-

sort, så indeholder dette produkt kun denne ene type.
✔  Der er ikke brugt nogen kunstige tilsætningsstoffer, såsom farve-, smags- eller aromastoffer! Da vi kun bruger 

de bedste ingredienser, er dyrenes optagelse i reglen god!
✔  Den korte opbevaringstid på kun 3 måneder viser, at vi ikke bruger nogen kon-

serveringsmidler eller antioxidanter.
✔  Kort afstand mellem produktion, forretning og kunde garanterer 

altid friske produkter.
 

godt indpakket  ...
grau special dyrefoder har ændret sit design på deres 5 kg og  
10 kg pakker afbalanceret foder. Med det nye design kan du 
umiddelbart se, hvor værdifuld grau’s afbalancerede foder er.

✔  Med den nye indpakning kan vi garantere at produktet holder 
sig frisk i lang tid.

✔  Det nye navn, 100 %-Natur garanterer et højkvalitet ubehand-
let foder. Naturlig godt!

✔  Store vinduer på fronten og siderne lader dig kikke på det 
velsmagende indhold. Kvalitet der overbeviser dig lige fra 
starten.

✔  På baggrund af de forskellige farver kan du nemt finde ”dit” 
specifikke foder. Let at købe!

✔  Foderkvaliteten forbliver på det høje niveau som du er vant til. 
Det kan ikke blive friskere!
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KValItEt I DEtaljER! 

Grøntsager, majs, hvede og ris er grundig renset.  De plantedele som er 
svære at fordøje, og snavset bliver skilt fra slutproduktet ved sigtning og en 
efterfølgende grundig udvælgelse.  Vi har meget høje hygiejniske forhold, 
for på forhånd at udelukke skimmel og patogener.

Når vi fremstiller et produkt sætter vi håndkraft meget højt. Vores persona-
les grundige og egenhændige kontrol indeholder også opfattelse af foran-
dringer i lugt og udseende. Vi indkøber udelukkende de bedste råvarer på 
markedet til fremstilling af de af vore kroketter der indeholder kød.

Vi sørger for:
✔  Den bedste og mest miljøvenlige hygiejne som er mulig, 

i air-konditionerede haller
✔  Regelmæssig statskontrolleret produktion
✔  Regelmæssig produktkontrol for bakterier og skidt
✔  Højt kvalificerede og motiverede medarbejdere
✔  Levering efter aftale
✔  Vi besvarer dine spørgsmål, om vores produkter, ærligt og i detaljer
✔  Forespørgselsreguleret lagerføring (intet overskud, ingen mangelvarer)

tIP: 

Ikke kun i fremstillingen, 
men også i de leverede 
råprodukter er der ingen 
konserveringsmidler, 
antioxidanter, farvestof-
fer, overfladebehandling, 
smags- eller aromastoffer. 
Den korte opbevaringstid af 
tørfodret på kun 3 måneder 
beviser det.

mINERalER

grau-lam-KRoKEttER

VItamINER

lam

RIS

grau-KRoKEttER

gRøNtSagER

KoRN

mINERalER

olIER / FEDt

oKSEKøD
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FoDERaNVISNINg: 

gRaU tøRFoDER

Beregningsgrundlag: 
1,5 til 2,0 % af kropsvægten, med 
andre ord 15 til 20 g pr. kg. krops-
vægt, er den perfekte dagsration til 
en voksen hund. Disse reference-
værdier skal tilpasses til meget små 
og meget store hunde.
En Jack Russell Terrier med en 
kropsvægt på 5 kg har absolut be-
hov for 150 g foder dagligt (30 g/
kg), hvor en Grand Danois med en 
kropsvægt på 80 kg. kun har behov 
for 800 g dagligt (10 g/kg).

Voksne 
Hunde

Kropsvægt Anbefalet 
fodermængde

i g pr. dag

1 kg
5 kg
10 kg

40–50
100–150
200–250

15 kg
20 kg

225–300
300–400

25 kg
30 kg
35 kg
40 kg

375–500
450–600
525–650
600–700

50 kg
80 kg

650–750
750–800

gRaU DåSEmaD 

Som reference værdi anbefaler vi 
200 g grau Gourmet dåse til en 
hund med en kropsvægt på 10 kg.

Da vores Gourmet dåser er herme-
tisk lukkede og på denne måde er 
beskyttet, har de en længere hold-
barhed. Vi understreger også her, at 
vi fremstiller uden kemiske tilsæt-
ningsstoffer!

gRaU FoDER mIx

Vi tilbyder gerne vores råd omkring 
det bedste valg af mængde og kød-
type i forhold til alder, kondition og 
foderproblemer.

Unge og konkurrencehunde skal 
have 2/3 kød og 1/3 flager
Ældre hunde skal helst  
have 1/3 kød og 2/3 flager
Hunde med normalt aktivitetsniveau 
½ kød og ½ flager

I 8 attraktive smagsvarianter!



34 www.hokamix.com

HU
D 

& 
PE

lS
lE

D
VÆ

KS
t

Ho
Ka

m
Ix

30

 www.grau-tiernahrung.de 35

HE
lB

RE
D

Fo
DE

R
Ko

Nt
aK

t 
& 

BE
St

Il
lI

Ng

opdræt og vækst

1:1

gRaU HValPEKRoKEttER

Afbalanceret foder til hvalpe mellem 4 og 20 uger
Knasende, afbalanceret foder til hvalpe fra 4. leveuge, med 29 
% protein. grau Hvalpe Kroketter er et meget værdifuldt afba-
lanceret foder, specielt tilpasset til de særlige ernæringsbehov, 
som små hvalpe har. Optimal mængde Omega-6 i forhold til 
Omega-3 fedtsyrer. Fordøjelig energi: 3.262 kcal.

Ingredienser: 
Kød og animalske biprodukter (oksekød), fisk og fiske biprodukter  
(sildemel), mælk og mejeriprodukter (mælkepulver), korn (majs, hvede), 
grøntsager, mineraler

Indhold: 
Råprotein 28,00 %, råfedt 18,00 %, træstof 2,40 %, råaske 6,50 %, fugtig-
hed 10,00 %, calcium 1,33 %, fosfor 1,00 %, natrium 0,36 %, magnesium 
1.000 m /kg

Anvisning for brug/daglig foderanvisning: 
Vi anbefaler i begyndelsen at blødgøre grau-hvalpekroketter med hånd-
varmt vand før fodring. Dette gør det letter for hvalpene at spise og udnytte 
de fordøjelige næringsstoffer.

Kropsvægt  Daglig Kropsvægt  Daglig
pr. hund fodermængde pr. hund fodermængde
1 til 3 kg 40 til 80 g 10 til 15 kg 200 til 275 g
3 til 5 kg 80 til 120 g 15 til 20 kg 275 til 340 g
5 til 10 kg 120 til 200 g 25 til 30 kg 400 til 460 g

✔  Velsmagende og knasende
✔  Til hvalpe mellem 

4 og 20 uger
✔  Fuldstændig tilpasset behov 

ved vækst
✔  Helt naturlige ingredienser
✔  Knasende afbalanceret 

foder
✔  Uden konserveringsmidler
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Et produkt som er specielt fremstillet til hunde med en følsom mave-
tarmkanal, dermatologiske problemer som allergi, kløe, fødevare 
overfølsomhed, vægtproblemer, f.eks. efter kastration, heling 
efter operation. 

gRaU lammEKRoKEttER mED RIS

Afbalanceret foder til hunde af alle racer. Udelukkende lavet 
af lam og ris. Dette værdifulde og sunde foder er udviklet til 
alle racer og aldre, såvel som hunde med fødevare overfølsomhed eller 
hud og pels problemer. Via sin unikke sammensætning er grau Lamme-
kroketter med ris meget nemme at fordøje. Det udvalgte protein (lam) og 
kulhydratkilden (ris) bruges for at reducere fødevare overfølsomheder.  
Optimal mængde Omega-6 i forhold til Omega-3 fedtsyrer. Fordøjelig 
energi: 3.300 kcal.

Ingredienser: 
Kød og animalske biprodukter (lam), korn (ris), olier og fedtstoffer,
mineraler

Indhold: 
Råprotein 23,00 %, råfedt 9,80 %, træstof 3,00 %, råaske 7,70 %,  
fugtighed 10,00 %, calcium 1,60 %, fosfor 1,20 %, natrium 3,00 %

Du bør spørge en specialist, før du starter fodring, om at finde årsagen til 
hudproblemerne. Læg venligst mærke til de type-specifikke anbefalinger 
på pakken. 

Vores tip: 
grau Ris Mix med grønsager kan også bruges til overfølsomme hunde.

✔  Udelukkende lam
✔  Udelukkende ris
✔  Speciel diæt til hud og pels 

problemer
✔  Meget nyttig ved fordøjelse-

sproblemer
✔  Allergivenlig
✔  Også til hvalpe og unge 

hunde
✔  Uden konserveringsmidler

Følsom eller allergisk
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Følsom eller allergisk

gRaU FjERKRÆKRoKEttER mED RIS

Afbalanceret foder til hunde af alle racer. Med velsmagende 
fjerkræ og ris.
grau Fjerkrækroketter med ris er udviklet af ernæringseksperterne 
hos grau GmbH specielt til hunde med en følsom mave-tarm 
kanal. Samtidig er det også et godt valg til hunde med fødevare 
overfølsomhed (produkter som indeholder: svin, okse eller lam, eller 
soja eller hvede). Med dette afbalancerede fuldfoder er du i stand til 
at give din hund foder, som er både nænsomt og velsmagende på samme 
tid. På grund af deres særlige råprodukter er grau Fjerkrækroketter med 
ris et afbalanceret foder til hunde i alle stadier af livet.  Fordøjelig energi: 
3.300 kcal.

Ingredienser: 
Fjerkrækød (ca. 31 %), ris (ca. 20 %), majs og majsmel (ca. 18 %),  
fjerkræfedt, øl gær, mineraler, vitamin forblanding.

Indhold: 
Råprotein 24,00 %, råfedt 12,00 %, træstof 2,50 %, råaske 6,50 %,
fugtighed 9,00 %, calcium 1,20 %, natrium 0,30 %, fosfor 0,90 %, 
magnesium 1.200 mg/kg, lysin 14 g/kg, methionin 5 g/kg.

Læg venligst mærke til de arts specifikke anbefalinger på pakken.

✔  Kun Fjerkræ
✔  Til en følsom mave-

tarmkanal
✔ Til fødevareoverfølsomhed
✔ Special diæt
✔ Uden konserveringsmidler
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gRaU KRoKEttER

Afbalanceret foder til aktive hunde
De ekstruderede grau Kroketter (med 27 % råprotein og 7 % 
fedt) indeholder fuldkorns majs, fuldkorns hvede, oksekød, 
mineraler, sporelementer og mineraler af høj kvalitet. Det 
omliggende fedt garanterer meget god optagelighed og meget 
høj energikapacitet. Optimal mængde Omega-6 i forhold til  
Omega-3 fedtsyrer. Fordøjelig energi: 3.209 kcal.

Ingredienser: 
Kød og animalske biprodukter (lam), korn (majs, hvede), olie
og fedtstoffer, vegetabilske biprodukter, mineraler
 

Indhold: 
Råprotein 27,00 %, råfedt 7,00 %, træstof 2,00 %, råaske 7,30 %, fugtig-
hed 10,00 %, calcium 1,20 %, natrium 0,30 %, fosfor 0,90 %, magnesium 
1.000 mg/kg, linolsyre syre 11 mg/kg, lysin 13 g/kg, methionin 3 g/kg, 
methylcysteine 6 g/kg

aktiv & konkurrence

✔  Til aktive hunde
✔  Med mange proteiner til 

opbygning af muskler
✔  Udelukkende oksekød
✔  Uden konserveringsmidler
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aktiv & konkurrence

gRaU RIS KalKUNKRoKEttER

Afbalanceret foder til aktive hunde.  
Let at fordøje for hunde med en følsom mave. grau Ris Kalkunkro-
ketter er lette at fordøje og har en til dato unik sammensætning.   
På grund af en særlig produktionsproces er alle vigtige næringsstoffer, 
med en positiv effekt på dyrets mave-tarmkanal, bevaret. Dette  
afbalancerede foder er særlig velegnet ernæring til aktive hunde. Du 
kan starte fodring med det fra 4. leve måned. Optimal mængde  
Omega-6 i forhold til Omega-3 fedtsyrer. Fordøjelig energi: 3.818 kcal

Ingredienser: 
Korn (mindst 25% ris), kød og animalske biprodukter (min. 14% kalkun), 
olier og fedtstoffer, vegetabilske biprodukter, mineraler

Indhold: 
Råprotein 25,00 %, råfedt 15,00 %, træstof 2,50 %, råaske 7,00 %,  
fugtighed 9,50 %, calcium 1,2 %, fosfor 1 %, natrium 4,5 g / kg
 

✔  Letfordøjeligt
✔  Til en følsom mave tarm-

kanal
✔  Til aktive hunde
✔  Meget højt kalorieindhold
✔  Uden konserveringsmidler
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gRaU BaSIc gRøNtSagSFlagER

Fodersupplement til hunde, velegnet til blanding med 
kød eller dåsemad 

Dette fodersupplement i flager fremstillet af værdifulde korn-
flager, såsom ris, majs og hirse har en høj procentdel af kulhydra-
ter, vegetabilsk protein og grøntsager og er derfor et perfekt supplement 
til fodring med kød (frisk kød eller konserveret). Hvis du bløder det op i 
frisk, håndvarmt vand i ca. 10 minutter, vil din hund få et velsmagende, 
letfordøjeligt og afbalanceret måltid. Fordøjelig energi: 2.952 kcal. 

Ingredienser: 
Hvede, ris, majs, hirse, porrer, gulerødder, ærter,
grønne bønner, grønkål (Grøntsager ca 4%.) -
uden kunstigt tilsat vitaminer

Indhold: 
Råprotein 10,30 %, råfedt 3,50 %, træstof 2,30 %, råaske 8,00 %,
fugtighed 10,00 %, calcium 0,40 %, fosfor 0,35 %

Tip: 
da der ikke er tilsat vitaminer eller sporelementer, indeholder det heller 
ingen tilsætningsstoffer.

Special foder (perfekt til iblanding)

✔ Let at fordøje
✔ Perfekt at blande med ris
✔ Uden konserveringsmidler

gRaU RISmIKS mED gRøNtSagER

Fodersupplement til hunde, velegnet til blanding med kød eller dåsemad 
Disse letfordøjelige foderflager er fremstillet af forkogte ris og fire forskel-
lige grøntsager. Dyrlægerne, ikke-medicinske behandlere og ernæringsspe-
cialister har længe brugt det med stor succes. Den valgte kulhydratkilde 
(ris) er bevist meget effektiv ved fødevareoverfølsomhed (dette kan ses på 
hud og pels, men også i mave-tarmkanalen). grau Rismiks med Grøntsager 
er også vældig god, hvis man ønsker at skære ned på proteinmængden i 
andet foder, eller hvis din hund har behov for at tabe vægt. Hvis du lader 
det trække i frisk håndvarmt vand i omkring 10 minutter, vil din hund få 
et velsmagende, letfordøjeligt og afbalanceret måltid. Fordøjelig energi: 
3.013 kcal.

Ingredienser: 
Korn (ris), porrer, gulerødder, ærter, grønne bønner 

Indhold: 
Råprotein 8,50 %, råfedt 1,00 %, træstof 0,40 %, råaske 0,80 %,  
fugtighed 10,00 %, calcium 0,001 %, fosfor 0,12 %, natrium 0,015 %, 
lysin 0,26 %

Tip: 
da der ikke er tilsat vitaminer eller sporelementer, indeholder det heller 
ingen tilsætningsstoffer.

1:1

✔ Ved allergier
✔ Special diæt
✔ velsmagende
✔ Til vægttab
✔ Uden konserveringsmidler
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Special foder (perfekt til iblanding)

gRaU NUDElmIKS PaSta+ 

Forkogte nudler med grøntsager, perfekt at blande med kød 
eller dåsemad 
grau nudelmiks Pasta+ er udviklet af ernæringsspecialisterne spe-
cielt som fodersupplement til frisk kød, dåsemad eller fisk, som den 
allerbedste ekstra kulhydratkilde til hunde. grau Nudelmiks pasta+ er 
let fordøjeligt og indeholder desuden grøntsager, vitaminer og mineraler og 
er en perfekt variation til den daglige kost.
Ingredienser: 
Durum hvede mel, spinat, gulerødder, mineraler og vitaminer 

Indhold: 
Råprotein 13,00 %, råfedt 2,50 %, træstof 1,75 %, råaske 2,00 %, fugtighed
12,00 %

Anbefalet tilberedning:  
Læg den anviste mængde grau Nudelmix Pasta+ i en foderskål, tilsæt for-
holdsvis varmt vand (ikke kogende) og lad det trække i ca. 10 minutter. 
grau Nudelmiks Pasta+ er derefter ”al dente”! Bland derefter den nødven-
dige mængde frisk eller konserveret kød eller fisk og giv din hund det. 
Hvis din hund ikke bryder sig om denne knasende mad, kan du lade grau 
Nudelmiks Pasta+ trække i 30 minutter. Husk altid at tilbyde frisk vand til, 
som ikke er for koldt.

✔ Fodres sammen med kød
✔ Forkogt
✔ Velsmagende
✔ Uden konserveringsmidler
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gRaU DåSEmaD

Så NatURlIg Som mUlIgt!

Konsistensen og sammensætningen af de afbalancerede grau Gourmet Då-
ser er meget tæt på den naturlige kost, "byttedyr". For at kunne imødegå så 
høje krav, bruger vi kun råvarer med human fødevarekvalitet. På grund af 
det høje indhold af kød, har grau Gourmet dåser høj fordøjelighed og den 
allerbedste smag.

Vi garanterer at de forskellige typer dåsemad er rene, hvilket vil sige at 
i de forskellige smagsvarianter er der kun den type kød og indmad, som 
hjerte, mave, nyre eller lunge, som der står på dåsen. Dette er særlig vigtig 
hos allergihunde. 

Værsgo at blande 
Ved at kombinere ren dåsemad med grau Basic Grøntsagsmiks eller grau 
Rismiks med Grøntsager har du mulighed for at variere procentdelen at kød 
fra dag til dag afhængig af din hunds smag, behov og problemer. Når du 
reducerer procentdelen af kød, modarbejder du hudproblemer og overvægt, 
hvorimod en større procentdel af kød giver energi og de vigtige proteiner 
som unge og konkurrencehunde har behov for.

gourmet dåser 

Disse afbalancerede dåser 
af høj kvalitet har mange 
fordele

✔  Fremstillet af frisk kød af 
human fødevarekvalitet

✔  Eksakt deklaration af råvarer 
(rene, vigtigt for allergi-
hunde)

✔  intet fortykningsmiddel
✔  Ingen kunstige tilsætnings-

stoffer som farvestoffer, 
lokkemidler, aromastoffer 
eller konserveringsmidler

✔  Meget attraktiv konsistens 
og smag
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oKSEKøD, FjERKRÆ, FISK, HElE RIS, 
gUlERøDDER

Sammensætning:
Oksekød (mindst 26 %), fjerkræ (i det mindste 23 %), 
fisk (mindst 16 %), ris (ved mindst 4 %), gulerødder 
(mindst 4 %), bouillon (mindst 10 %)

Analyse:
råprotein 11,5 %, råfedt 5,8 %, rå aske 2,0 %, træstof 
0,3 %, fugtighed 77,0 %, calcium 0,3, fosfor 0,25 %

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE/kg, Vit. D3 200 IE/kg, Vit E 25 mg/kg

oKSEKøD, FjERKRÆ, FISK

Sammensætning:
oksekød (mindst 29 %), fjerkræ (al mindst 25 %),
fisk (mindst 18 %), bouillon (mindst 10 %)

Analyse:
råprotein 12 %, råfedt 6 %, rå Aske 2 %,  
træstof 0,2 %, fugt 7 %, calcium 0,3, fosfor 0,25 % 

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE/kg, Vit. D3 200 IE/kg, Vit E 25 mg/kg

gourmet dåser 

lam mED HElE RIS

Sammensætning:
lam (mindst 51 %) lammeindmad (mindst 17 %), ris 
(mindst 5 %), bouillon (mindst 10 %)

Analyse:
råprotein 11 %, råfedt 6,5 %, rå aske 1,8 %, træstof 
0,2 %, fugt 78,0 %, calcium 0,3 %, fosfor 0,25 %

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE/kg, Vit. D3 200 IE/kg, Vit E 25 mg/kg

oKSEKøD mED HElE RIS

Sammensætning:
oksekød (mindst 51 %), okseindmad (mindst 17 %) ris 
(mindst 5 %), bouillon (mindst 10 %)

Analyse:
råprotein 11,8 %, råfedt 6,5 %, rå aske 1,5 %, træstof 
0,2 %, fugt 77,0 %, calcium 0,3 %, fosfor 0,25 %

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE/kg, Vit. D3 200 IE/kg, Vit E 25 mg/kg
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FjERKRÆ mED HElE RIS

Sammensætning:
Fjerkræ (mindst 51 %), fjerkræs indmad (på mindst  
17 %), ris (mindst 5 %), bouillon (ved mindst 10 %)

Analyse:
råprotein 11,5 % råfedt 6 %, rå Aske 2 %,  
træstof 0,2 %, fugt 77 %, calcium 0,3, fosfor 0,25 %

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE/kg, Vit. D3 200 IE/kg, Vit E 25 mg/kg

VIlDt, gRøNtSagER, NUDlER

Sammensætning:
Kød og indmad (vildt mindst 64 %), gulerødder 
(mindst 4 %), nudler mindst (4 %), bouillon (mindst 
10 %)

Analyse:
råprotein 11,5 %, råfedt 6 %, rå aske 1,8 %,  
træstof 0,3 %, fugt 77 %, calcium 0,3, fosfor 0,25 %

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE/kg, Vit. D3 200 IE/kg, Vit E 25 mg/kg

gourmet dåser 

oKSEKøD mED FjERKRÆ

Sammensætning:
Oksekød (mindst 47 %), fjerkræ (mindst 25 %),  
bouillon (mindst 10 %)

Analyse:
råprotein 11,6 %, råfedt 6 %, rå aske 2 %, træstof 0,2 %, 
fugtighed 77 %, calcium 0,3, fosfor 0,25 %

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE/kg, Vit. D3 200 IE/kg, Vit E 25 mg/kg
 

KalKUN mED HElE RIS

Sammensætning:
Kalkun (mindst 51 %), kalkun indmad (på mindst  
17 %), ris (mindst 5 %), bouillon (ved mindst 10 %)

Analyse:
råprotein 11 %, råfedt 6,2 %, rå aske 2,2 %,  
træstof 0,2 %, fugt 77,0 %, calcium 0,3, fosfor 0,25 %

Tilsatte stoffer:
Vit. A 2000 IE/kg, Vit. D3 200 IE/kg, Vit E 25 mg/kg
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DaNmaRK:
Greendog ApS/Skyescot Trading
Dorte Martina
Toftemosevej 27 a
3100 Hornbæk
Danmark

Telefon +45 4920 0202 
Fax +45 3918 2444 
Email: greendog@greendog.dk 
Hjemmeside www.greendog.dk 

SVERIgE:
EuroGroom AB
Box 23, 
471 21 Skärhamn, Sverige

Tel +46 0304-660 650
Fax +46 0304-677 474
Hemsida: www.eurogroom.se
E-post:info@eurogroom.se

NoRgE:
Hamar Hund og Smådyrfor 
Ida and Arve Frang 
Soleveien 101 
2322 Ridabu 
Norge 

Tel +47 62596497
Fax +47 62534749 
E-post: post@hamar-hund.no
www.hamar-hund.no

Kontaktoplysninger



Når din hund er plaget af:

For mere information: kontakt os

eller se mere på www.greendog.dk

✔  kløe og skæl
✔ skaldede pletter
✔ manglende vitalitet

✔ konstant fældning
✔  stiv og smertefuld mobilitet

DEN NatURlIgE URtE BlaNDINg
med naturlige vitaminer, mineraler og sporstoffer



Et unikt urtemix basseret på 
viden fra dyr i naturen



Industriestraße 27 · 46419 Isselburg
Telefon: 02874 9142-0 · Fax: 02874 4331
info@grau-gmbh.de 
www.grau-tiernahrung.de
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Danmark:
Greendog ApS/Skyescot Trading
Dorte Martina
Toftemosevej 27 a
3100 Hornbæk
Danmark
Telefon +45 4920 0202 
Fax +45 3918 2444 
Email: greendog@greendog.dk 
Hjemmeside www.greendog.dk 

Sverige:
EuroGroom AB
Box 23, 
471 21 Skärhamn, Sverige
Tel +46 0304-660650, 
Fax +46 0304-677474
Hemsida: www.eurogroom.se  
E-post: info@eurogroom.se

Norge:
Hamar Hund og Smådyrfor 
Ida and Arve Frang 
Soleveien 101 
2322 Ridabu 
Norge 
Tel +47 62596497 
Fax +47 62534749 
E-post: post@hamar-hund.no
www.hamar-hund.no

www.hokamix.com


