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Uniq Nordic Gold har i samarbejde med specialister 
udviklet fodertilskud til kæledyr. Vi anvender udeluk-
kende naturlige ingredienser i vores produkter.

Vi har hovedkvarter i Danmark og eksporterer i dag 
til det meste af Europa. 

I denne folder finder du vores sortiment, og vi håber, 
du vil lade dig inspirere af Uniq-filosofien om rene, 
naturlige råvarer i den daglige omsorg for din hund.

Har du spørgsmål til vores produkter, er du altid 
velkommen til at kontakte os.

 
Med venlig hilsen

Velkommen til 
Uniq Nordic Gold

Vegetabilsk fedt, 
der gi’r kontrollerbar 
energi og udholdenhed

Uniq NordicGold Performer er ud-
valgte planteolier, som gennem en 
proces er blevet til ren kontrollerbar 
energi, der gør hunden mere udhol-
dende og energisk. Det vegetabil-
ske fedt er koncentreret letoptagelig 
energi, der efter indtagelse lagres i 
hundens muskler. 
•  Ekstra energi til konkurrence-

hunde
•  Vandopløselig og derfor lettere 

optagelig
•  Meget høj næringsværdi – også 

for de mest følsomme hunde
•  Øger fordøjeligheden af fedtet i 

foderrationen.  

400 g 
800 g
1,8 kg 

Performer

 Uniq NordicGold

Performer
  – vegetabilsk fedt, der gi’r  
kontrollerbar energi og udholdenhed

Tilskudsfoder til din hund

 400 g
 800 g
 1,8 kg

Dansk produceret af Uniq Nordic Gold

 Uniq NordicGold

Builder
  – til hurtig og effektiv opbygning  
og forøget styrke

Tilskudsfoder til din hund

 400 g
 800 g
 1,8 kg

Dansk produceret af Uniq Nordic Gold

 Uniq NordicGold

Mover
  – forebygger, vedligeholder 
og restituerer hundens led

Tilskudsfoder til din hund

 400 g
 800 g
 1,8 kg

Dansk produceret af Uniq Nordic Gold

 Uniq NordicGold

Vitaler
  – tang direkte fra naturen 
til hunden

Vitaminer og mineraler til din hund

 1 kg
 2 kg
 4 kg

Dansk produceret af Uniq Nordic Gold

Lakseolie til en flot og skinnende pels 
– udelukkende baseret på naturlige 
ingredienser, styrker kredsløb og 
forebygger sygdomme og hudproblemer 

Njord lakseolie til en flot og skinnende pels
Njord er en højkvalitets koldpresset lakseolie baseret 
udelukkende på naturlige ingredienser.
Njord kan anvendes som dagligt tilskud til din hunds eller 
kats foder og giver en flot skinnende pels på grund af den 
høje indhold af Omega 3 og -6 fedtsyrer. Olien udvindes ved 
koldpresning af den friske laks, hvilket sikrer at Omega 3 og 
Omega 6 fedtsyrerne ikke ødelægges, og olien derfor har et 
højt indhold af de gavnlige flerumættede fedtsyrer.
Njord olien har et højt indhold af de naturlige antioxidanter, 
flerumættede fedtsyrer og vitaminer, som styrker kredsløb  
og forebygger sygdomme og hudproblemer.

Indhold – fedtsyresammensætning
Fedtsyre af olie 89,00 %
Enkeltumættede fedtsyrer 38,90 %
Flerumættede fedtsyrer 36,30 %
Mættede fedtsyrer 24,20 %     

Dosering  
1/2 ml pr. kg kropsvægt pr. dag. 

Vigtigt!
Omrystes grundigt hver gang før brug.

Holdbarhed i uåbnet emballage  
24 mdr. fra produktionsdato (se etiket i bund af emballage). 
Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys. 
Opbevares ved en temperatur på mellem 15 og 20 grader.

Analyse
Vand  1 %  
Olie fra laks 99 %  
Smeltepunkt  0° C  
Farve  Rød 
Energi pr. kg 37,0 MJ 
Antioxidant 50 ppm 
Naturligt indhold af 
Astazanthin.

Fremstillet for 
UniQ Food ApS
www.uniqnordicgold.com

Njord
Dansk 
produceret

 500 ml
 1 l
 5 l

Husk!  

Omrystes 
inden 
brug

Olie til forebyggelse af ledproblemer 
– udviklet specielt til hunde og katte med 
problemer i led- og bevægeapparatet.
Højt indhold af naturligt Arctiflex glucosamin

Gefion til forebyggelse af ledproblemer
Udvundet af højkvalitets koldpresset raps og lakseolie,tilsat 
ArctiFlex* glucosamin udvundet af skaldyr fra havene omkring 
de nordiske kyster. Udviklet til understøttelse og forebyggende 
effekt ved ledproblemer og slidskader hos hunde og katte.
Gefion giver desuden en flot og skinnende pels på grund 
af dens afbalancerede indhold af Omega 3 og -6 fedtsyrer.
Gefion er tilsat en speciel udviklet urteblanding, som 
yderligere understøtter immunforsvar, led og muskler.
I produktet er der udelukkende anvendt 100 % naturlige 
ingredienser.
*ArctiFlex udvundet af rejeskaller med højt indhold af naturligt glucosamin 
fra havene omkring de nordiske kyster.

Indhold
Dansk koldpresset rapsolie 55,50 %
Lakseolie 30,00 %
Artiflex glucosamin 5,00 %
Nukleotider 5,00 %
Urteblanding 3,00 %
Lecithin 1,50 %
Antioxidant (rosmarinolie tilsat)

Dosering  
1 ml pr. kg kropsvægt pr. dag. 

Vigtigt!
Omrystes grundigt hver gang før brug.

Holdbarhed i uåbnet emballage  
24 mdr. fra produktionsdato (se etiket i bund af emballage). 
Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys. 
Opbevares ved en temperatur på mellem 15 og 20 grader.

Analytiske bestanddele
Råfedt 88,50 %
Råprotein 5,80 %
Råaske 0,90 %
Træstof 0,50 %
Oms. energi 32,5 MJ/kg

Fremstillet for 
UniQ Food ApS
www.uniqnordicgold.com

Gefion
Dansk 
produceret

 500 ml
 1 l
 5 l

Husk!  

Omrystes 
inden 
brug

Olie mod flåt-, insekt- og loppeangreb
– effektiv beskyttelse mod flåter og lopper 
helt uden brug af kemikalier

Skjold olie mod flåt-, insekt- og loppeangreb 
Specielt udviklet til hunde og katte, der tilbringer megen tid 
udendørs i naturen og dermed ofte er påvirket af insekter, 
lopper og flåter. Skjold har en insektafskrækkende virkning 
på grund af den unikke sammensætning af olier og urter. 
Derudover har de specifikke urter en beroligende effekt på kløe 
og svie og understøtter helingsprocessen efter insektstik og 
loppebid. Yderligere bevirker urteblandingen, at skovflåter ikke 
forbliver på hunden.
Skjold olien består  af en afbalanceret sammensætning  
af koldpresset rapsolie og lakseolie. Hertil er tilsat en 
nøje udvalgt mængde af dyrkede urter. Ingen kunstige 
tilsætningsstoffer er brugt.

Indhold 
Dansk 
koldpresset rapsolie 46 %
Lakseolie 30 %
Vegetabilsk speciel olie 1 %
Urteblanding* 23 %

* Kamille, morgenfrue, knust hvidløg, røllike, agerpadderokke, 
melisse, ingefær, marietidselfrø.

Dosering  
1 ml pr. kg kropsvægt pr. dag 
(dosering afpasses din hunds 
eller kats aktuelle vægt). 
1 teske = 5 ml 
1 spiseske = 15 ml

Vigtigt!
Omrystes grundigt hver gang før brug.

Holdbarhed i uåbnet emballage  
24 mdr. fra produktionsdato (se etiket i bund af emballage). 
Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys. 
Opbevares ved en temperatur på mellem 15 og 20 grader.

Analytiske bestanddele
Råfedt 78,50 %
Råprotein 2,50 %
Lignin 4,55 %
Råaske 2,58 %
Ford. energi 30,8 MJ/kg

Fremstillet for 
UniQ Food ApS  
www.uniqnordicgold.com

Skjold
Dansk 
produceret

Husk!  

Omrystes 
inden 
brug 500 ml

 1 l
 5 l

Ved at bruge Skjold undgår du 

voldsomme allergiske reaktioner 

på kemisk behandling, du skåner 

vandløb og miljø samtidig med, 

at du passer godt på din hund 

og kat.

Energi
 Absolut

Drik til hunden der skal yde 
– udviklet til forbedring 
af din hunds ydeevne 
og koncentration

200 ml

Absolut Energi når der skal præsteres
Produktet er en præstationsfremmende drik til 
hunde, som skal yde ekstra til jagt, udstilling 
eller konkurrencer. Du vil med Absolut Energi 
kunne konstatere, at din hunds ydeevne og 
koncentrationsevne forbedres i op til 3-5 timer. 
Giv hunden drikken umiddelbart før den skal yde. 
Du kan med fordel dele dagsrationen i to og give 
hunden drikke morgen og middag.
Absolut Energi består blandt andet af forskellige 
sukkerstoffer tilsat koldpressede olier, så hunden 
selv ved flere dages hårdt arbejde understøttes i  
at bevare konditionen. Der er tilsat røllike, som har 
en posiktiv effekt på eventuelle hudskader.

Indhold 
Monosaccerider, disaccarider, polysaccarider, 
koldpresset lakseolie, licitin og røllike.              

Dosering  
1-1/2 spiseskefuld pr. 15 kg hund eller 
1,5 ml pr. kg hund pr. arbejdsdag. 

Fremstillet for 
UniQ Food ApS  
www.uniqnordicgold.com

Dansk 
produceret

Olie mod hudirritation og mat pels
– udviklet specielt til hunde og katte for 
lindring mod svie og kløe. Understøtter 
en flot og skinnende pels

Vidar olie til hud og pels
Olien er udvundet af højkvalitets koldpresset raps og lakseolie.
Udviklet og særlig velegnet til hunde med hudirritation og mat 
pels. Den specielt udvalgte sammensætning af olier og urter 
virker samtidigt lindrende på svie og kløe.
Vidar giver en flot skinnende pels på grund af dens 
afbalancerede indhold af Omega 3 og -6 fedtsyrer.
I produktet er der udelukkende anvendt 100 % naturlige 
ingredienser. 
Vidar olien har et højt indhold af de naturlige antioxidanter, fler-
umættede fedtsyrer og vitaminer, som styrker hundens kredsløb 
og forebygger sygdomme og hudproblemer.

Indhold
Dansk koldpresset rapsolie 68,95 %
Lakseolie 10,00 %
Urteblanding* 16,50 %
Vegetabilsk specialolie 2,30 %
Lecithin 2,25 %
Antioxidant (rosmarinolie tilsat)
*urteblanding: Røllike, agerpadderok, ingefær, kamille, 
morgenfrue, marietidselfrø og mynte.

Dosering  
1 ml pr. kg kropsvægt pr. dag. 
Små hunde 10-20 ml/dag. 
Store hunde 25-50 ml/dag. 

Vigtigt!
Omrystes grundigt hver gang før brug.

Holdbarhed i uåbnet emballage  
24 mdr. fra produktionsdato (se etiket i bund af emballage). 
Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys. 
Opbevares ved en temperatur på mellem 15 og 20 grader.

Analytiske bestanddele
Råfedt 81,50 %
Træstof 3,50 %
Råprotein 1,50 %
Råaske 1,50 %
Oms. energi 31,6 MJ/kg

Fremstillet for 
UniQ Food ApS  
www.uniqnordicgold.com

Dansk 
produceret

 500 ml
 1 l
 5 l

Husk!  

Omrystes 
inden 
brug

Vidar
Antistress olie
– effektiv ved fyrværkeri, angst  
for at være alene hjemme eller  
 frygt for at køre bil

Thor antistress olie
Udviklet specielt til de perioder, hvor din hund eller kat 
let kan blive nervøs og urolig, som for eksempel ved 
fyrværkeri, angst for at være alene hjemme eller frygt 
for at køre bil.
Produktet består af en afbalanceret sammensætning af 
dansk koldpresset rapsolie og lakseolie. Hertil er tilsat 
en nøje udvalgt mængde af urter som kamille, humle, 
melisse og baldrian.
Alle de udvalgte urter er alment anerkendte for deres 
beroligende og gavnlige egenskaber. Thor antistress 
oile er derfor et helt naturligt produkt, du med god 
samvittighed kan give din hund for at hjælpe den 
igennem perioder, hvor den er udsat for påvirkninger, 
som kan forårsage stress og nervøsitet.

Indhold
Dansk koldpresset rapsolie, 
lakseolie, kamille, humle, 
baldrian og melisse.

Dosering  
1 ml pr. kg kropsvægt pr. dag (dosering skal afpasses 
hundens eller kattens aktuelle vægt). 
Tildeles 1-2 dage før perioder med uro og påvirkninger, 
der kan forårsage nervøsitet, indtil der ikke mere er behov 
for tildeling.
1 teske = 5 ml, 1 spiseske = 15 ml

Vigtigt!
Omrystes grundigt hver gang før brug.

Holdbarhed i uåbnet emballage  
24 mdr. fra produktionsdato (se etiket i bund af emballage). 
Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys. 
Opbevares ved en temperatur på mellem 15 og 20 grader.

Analytiske bestanddele
Råfedt 93,50 %
Råprotein 2,00 %
Lignin 0,60 %
Råaske 0,35 %
Ford. energi 29 MJ/kg

Fremstillet for 
UniQ Food ApS  
www.uniqnordicgold.com

Thor
Dansk 
produceret

 250 ml
 500 ml

Husk!  

Omrystes 
inden 
brug

Tilskudsfoder

Olier



Forebygger, vedligehol-
der og restituerer hun-
dens led

 Kraftigt produkt for optimal bevæ-
gelighed og restitution i hundens 
led.
Uniq NordicGold Mover er en unik 
blanding af vegetabilsk fedt (natur-
ligt glucosamin fra arktiske skaldyr) 
og nøje udvalgte urter.
  Uniq NordicGold Mover giver opti-
male betingelser for hundens led – i 
alle situationer.
•  Naturlig biooptagelig glucosamin
• Naturlige råvarer
• Effektiv ledpleje

Tang direkte fra naturen 
til hunden

Ascophyllum-tangen i Uniq Nor-
dicGold 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 kompo-
nenter. 
Tangen er tørret nænsomt ved lav 
temperatur for at bevare og sikre 
kvaliteten af de vitale aktive ind-
holdsstoffer.
 Tangens naturlige balance mellem 
vitaminer og mineraler sikrer optimal 
optagelighed og er et godt naturligt 
bidrag til hundens daglige behov.
Løbende laboratoriekontrolleret.  

400 g  
800 g  
1,8 kg 

400 g  
800 g  
1,8 kg 

1 kg  
2 kg  
4  kg 

Til hurtig og effektiv 
opbygning  og forøget 
styrke

 Foruden sojabønnerne og det ve-
getabilske 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 aminosy-
rer 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.

Builder Mover Vitaler



0,5 l
1 l
5 l

0,5 l
1 l
5 l

0,5 l
1 l
5 l

Njord lakseolie til en flot 
og skinnende pels

Njord er en højkvalitets koldpresset 
lakseolie baseret udelukkende på 
naturlige ingredienser.
Njord kan anvendes som dagligt 
tilskud til din hunds eller kats foder 
og giver en flot skinnende pels på 
grund af den høje indhold af Omega 
3 og -6 fedtsyrer. Olien udvindes 
ved koldpresning af den friske laks, 
hvilket sikrer at Omega 3 og Omega 
6 fedtsyrerne ikke ødelægges, og 
olien derfor har et højt indhold af de 
gavnlige flerumættede fedtsyrer.
Njord olien har et højt indhold af de 
naturlige antioxidanter, flerumæt-
tede fedtsyrer og vitaminer, som 
styrker kredsløb og forebygger 
sygdomme og hudproblemer. Ren 
wellness fra vilde laks i nordlige far-
vande. For sund hud, flot pels og en 
række andre positive, velkendte ef-
fekter. Kæledyr kan ikke selv danne 
disse vigtige fedtsyrer, som derfor 
skal tilføres via foderet. 

Gefion til forebyggelse 
af ledproblemer

Udvundet af højkvalitets koldpres-
set raps og lakseolie,tilsat ArctiFlex* 
glucosamin udvundet af skaldyr fra 
havene omkring de nordiske kyster. 
Udviklet til understøttelse og fore-
byggende effekt ved ledproblemer 
og slidskader hos hunde og katte.
Gefion giver desuden en flot og 
skinnende pels på grund 
af dens afbalancerede indhold af 
Omega 3 og -6 fedtsyrer.
Gefion er tilsat en speciel udvik-
let urteblanding, som yderligere 
understøtter immunforsvar, led og 
muskler.
I produktet er der udelukkende an-
vendt 100 % naturlige ingredienser.
*ArctiFlex udvundet af rejeskaller med højt indhold af natur-
ligt glucosamin fra havene omkring de nordiske kyster.

Skjold olie mod flåt-, in-
sekt- og loppeangreb 

Specielt udviklet til hunde og katte, 
der tilbringer megen tid udendørs i 
naturen og dermed ofte er påvirket 
af insekter, lopper og flåter. Skjold 
har en insektafskrækkende virkning 
på grund af den unikke sammen-
sætning af olier og urter. Derudover 
har de specifikke urter en bero-
ligende effekt på kløe og svie og 
understøtter helingsprocessen efter 
insektstik og loppebid. Yderligere 
bevirker urteblandingen, at skovflå-
ter ikke forbliver på hunden.
Skjold olien består  af en afbalance-
ret sammensætning  
af koldpresset rapsolie og lakse-
olie. Hertil er tilsat en nøje udvalgt 
mængde af dyrkede urter. Ingen 
kunstige tilsætningsstoffer er brugt.

Njord Gefion Skjold



Thor antistress olie

Udviklet specielt til de perioder, hvor 
din hund eller kat let kan blive ner-
vøs og urolig, som for eksempel ved 
fyrværkeri, angst for at være alene 
hjemme eller frygt for at køre bil.
Produktet består af en afbalanceret 
sammensætning af dansk koldpres-
set rapsolie og lakseolie. Hertil er 
tilsat en nøje udvalgt mængde af 
urter som kamille, humle, melisse 
og baldrian.
Alle de udvalgte urter er alment 
anerkendte for deres beroligende 
og gavnlige egenskaber. Thor anti-
stress oile er derfor et helt naturligt 
produkt, du med god samvittighed 
kan give din hund for at hjælpe den 
igennem perioder, hvor den er udsat 
for påvirkninger, som kan forårsage 
stress og nervøsitet.

Vidar olie til hud og pels

Olien er udvundet af højkvalitets 
koldpresset raps og lakseolie.
Udviklet og særlig velegnet til hunde 
med hudirritation og mat pels. Den 
specielt udvalgte sammensætning 
af olier og urter virker samtidigt 
lindrende på svie og kløe.
Vidar giver en flot skinnende pels 
på grund af dens afbalancerede 
indhold af Omega 3 og -6 fedtsyrer.
I produktet er der udelukkende an-
vendt 100 % naturlige ingredienser. 
Vidar olien har et højt indhold af de 
naturlige antioxidanter, fler-umætte-
de fedtsyrer og vitaminer, som styr-
ker hundens kredsløb og forebygger 
sygdomme og hudproblemer.

Absolut Energi når der 
skal præsteres

Produktet er en præstationsfrem-
mende drik til hunde, som skal yde 
ekstra til jagt, udstilling eller konkur-
rencer. Du vil med Absolut Energi 
kunne konstatere, at din hunds 
ydeevne og koncentrationsevne 
forbedres i op til 3-5 timer. Giv 
hunden drikken umiddelbart før den 
skal yde. Du kan med fordel dele 
dagsrationen i to og give hunden 
drikke morgen og middag.
Absolut Energi består blandt andet 
af forskellige sukkerstoffer tilsat 
koldpressede olier, så hunden selv 
ved flere dages hårdt arbejde un-
derstøttes i  
at bevare konditionen. Der er tilsat 
røllike, som har en posiktiv effekt på 
eventuelle hudskader.

ThorVidar Absolut 
Energi

0,5 l
1 l
5 l

0,2 l0,25 l
0,5 l



Salg og distribution  
Uniq NordicGold
+45 7533 6505 
uniqnordicgold.com

Din forhandler: 


