
Super 
Premium 

fuldfoder - til alle hunderacer

Lækkert fuldfoder med fersk kylling

Fremstillet uden GMO og hvede

Udviklet og testet af danske dyrlægerUdviklet og testet af danske dyrlæger



Fakta om 
The Dog 
People’s
Formula:

Formula består af seks 
varianter, som er tilpas-
set din hunds alder, stør-
relse og aktivitetsniveau

Formula er udviklet og 
testet af ernæringseks-
perterne og dyrlægerne 
Kim Hesvang og Karen 
Timling

Formula er dansk produ-
ceret, udviklet og testet 
gennem 10 år

Formula er udviklet 
UDEN brug af forsøgsdyr 
og hunde i kenneler

Formula indeholder Omega-3 og
Omega-6, som medvirker til en 
blank pels og en normal hud.

Formula indeholder mineraler og
vitaminer, som medvirker til 
udvikling og vedligeholdelse af 
knogler og led.

Formula indeholder animalske
proteiner, som medvirker til 
udvikling og vedligeholdelse af 
muskler.

Formula er smagstestet med
en acceptgrad på over 99%.

Formula er med FERSK KYLLING
(frisk kyllingelever og hjerte).

Formula indeholder IKKE:
GMO og farvestoffer.
Hvede og hvedegluten.
Svine- og oksekød.
Formula er baseret på animalsk
protein og er ikke tilsat 
vegetabilsk protein. 
Formula er kun tilsat 
NATURLIGE ANTIOXIDANTER. 

Foderet indeholder dobbelt så 
meget protein som fedt (2:1). Da 
fedt indeholder dobbelt så meget 
energi som protein, betyder det, 
at hunden både får og omsætter 
lige meget energi fra fedt som 
fra protein. Dette medfører et 
optimalt stofskifte.



 Life Stage Anbefalet foder Forklaring 

I den første del af drægtigheden vokser hvalpene ikke ret meget, 
og hunhunden er dækket ind på sit normale foder. Hvis hun ta-
ber sig meget, skal mængden justeres op. De sidste 14-21 dage 
tager fostrene meget energi, og det er nødvendigt med et meget 
energitæt foder. Herudover bliver hvalpene præget på det foder, 
som hunhunden får. Hvis man starter med hvalpefoder allerede 
ved parring, risikerer man at tæven bliver for fed og får problemer 
ved fødslen.

Indtil hvalpene er fravænnet i 6-8 ugers alderen, gerne ad libitum 
fodring.

Fra de er 3-5 uger gamle tilbydes opblødt hvalpefoder. Foderet 
opblødes i ca 80° varmt vand og serveres, når det er afkølet til 
”håndvarmt”. Ad libitum fodring 3-5 gange om dagen (afhængig 
af ædelyst). Foder der ikke er spist efter 20 minutter fjernes og 
kasseres. Foderet gøres gradvist mindre blødt. Bliv ved med at 
opbløde i længere periode til hvalpe af store racer.

Hvalpestadiet er fra hvalpen fravænnes til den er unghund. Man 
måler hvalpens vægt ugentligt. Sunde hvalpe vokser normalt 
det samme antal gram pr. uge. Når væksten klinger af, er 
hvalpen unghund. Det er mere pålideligt og præcist at måle 
længden af hundens underben, men vægten er også OK at gå 
ud fra.

Hvalpe må ikke være fede, men skal ligne ”små voksne” igennem 
hele vækstperioden!

Det har stor betydning for jævn vækst og forebyggelse af led-
problemer, at der skiftes til unghundefoder. Sammensætningen 
af det optimale unghundefoder svarer til, at hvalpefoder og 
voksenfoder blandes.

Fra hunden ikke længere tager på i vægt til den er 7-9 år gam-
mel. Gigantracer 7 år, små racer 9 år.

Samme aldersgruppe som almindelige voksne hunde men med 
så højt aktivitetsniveau, at den ikke kan holde vægten på almin-
deligt voksenfoder.

Fra 7-9 år og resten af hundens levetid. 7 år for gigantracer og 9 
år for små racer.

Drægtig tæve

Diegivende 
tæve

Hvalpe - 
tilvænning til 
foder

Hvalpe - 
hvalpestadie

Unghunde-
stadiet

Voksen

Voksen aktiv

Senior

Første del af dræg-
tigheden - Formula 
Adult

Sidste 14 dage / 
3 uger
Formula Puppy

Formula puppy

Formula puppy

Formula puppy

½ Formula puppy 
og ½ Formula adult

Formula Adult

Formula Active

Formula Senior

Formula Puppy

Formula Adult

Formula Active

Formula Senior

Undervægtige hunde, hunde med relativt højt energibehov og behov 
for et letfordøjeligt foder, ”hudhunde” som ikke er allergiske.

Allround foder

Til undervægtige hunde

Til voksne hunde der har brug for ekstra støtte af led
Til overvægtige hunde (som slankefoder)
Til hunde med pelsproblemer som ikke har behov for ekstra kalorier

 Alternative anvendelser

Fodervejledning



Super Premium

Fremstillet uden GMO, hvede og farvestoffer

Fuldfoder til hvalpe
af alle små og
mellemstore racer

Frisk kyllingelever og -hjerte

Alt din hvalp har brug for! Foderet indeholder et afbalanceret indhold 
af vitaminer og mineraler, der medvirker til forebyggelse af ledproble-
mer. 83% af proteinerne stammer fra animalske kilder, som giver høj 
biologisk værdi i form af essentielle aminosyrer og høj fordøjelighed. 
Dette sikrer alle nødvendige byggesten til din hvalps vækst. Foderet in-
deholder dobbelt så meget protein som fedt, og bidrager til jævn vækst 
og yderligere forebyggelse af ledproblemer.

Omega-3 og Omega-6 til 
pels og hud

Vitaminer og mineraler til 
knogler og led

Animalske proteiner til 
muskler

Omsættelig energi 390 
kcal pr. 100 g

Fuldfoder til voksne
hunde af alle små og
mellemstore racer

Omega-3 og Omega-6 til 
pels og hud

Vitaminer og mineraler til 
knogler og led

Animalske proteiner til 
muskler

Omsættelig energi 372 
kcal pr. 100 g

Formula 24 dækker en normal voksen hunds daglige ernæringsbehov. 
Foderet er bl.a. beriget med lakseolie, som er en af de bedste kilder 
til de vigtige Omega-3 fedtsyrer. Organisk selen beskytter cellerne og 
organisk zink er vigtigt for hudfunktionen. Den ferske kylling, som fode-
ret er baseret på, giver en fantastisk smag og bidrager til letfordøjelige 
aminosyrer og naturligt forekommende vitaminer.



Super Premium

Frisk kyllingelever og -hjerte

Fremstillet uden GMO, hvede og farvestoffer

Fuldfoder til voksne
hunde af store racer

Omega-3 og Omega-6 til 
pels og hud

Vitaminer og mineraler til 
knogler og led

Animalske proteiner til 
muskler

Omsættelig energi 372 
kcal pr. 100 g

Fuldfoder til hvalpe
af alle store racer

Omega-3 og Omega-6 til 
pels og hud

Vitaminer og mineraler til 
knogler og led

Animalske proteiner til 
muskler

Omsættelig energi 390 
kcal pr. 100 g

Alt din hvalp har brug for! Foderet indeholder et afbalanceret indhold 
af vitaminer og mineraler, der medvirker til forebyggelse af ledproble-
mer. 83% af proteinerne stammer fra animalske kilder, som giver høj 
biologisk værdi i form af essentielle aminosyrer og høj fordøjelighed. 
Dette sikrer alle nødvendige byggesten til din hvalps vækst. Foderet in-
deholder dobbelt så meget protein som fedt, og bidrager til jævn vækst 
og yderligere forebyggelse af ledproblemer.

Formula 26 dækker en normal voksen hunds daglige ernæringsbehov. 
Foderet er bl.a. beriget med lakseolie, som er en af de bedste kilder 
til de vigtige Omega-3 fedtsyrer. Organisk selen beskytter cellerne og 
organisk zink er vigtigt for hudfunktionen. Den ferske kylling, som fode-
ret er baseret på, giver en fantastisk smag og bidrager til letfordøjelige 
aminosyrer og naturligt forekommende vitaminer.



Super Premium

Fremstillet uden GMO, hvede og farvestofferFremstillet uden GMO, hvede og farvestoffer

Fuldfoder til alle 
seniorhunde
med normalt
aktivitetesniveau

Omega-3 og Omega-6 til 
pels og hud

Vitaminer og mineraler til 
knogler og led

Animalske proteiner til 
muskler

Omsættelig energi 368 
kcal pr. 100 g

Frisk kyllingelever og -hjerte

Fuldfoder til hunde af
alle racer med et højt
aktivitetsniveau

Omega-3 og Omega-6 til 
pels og hud

Vitaminer og mineraler til 
knogler og led

Animalske proteiner til 
muskler

Omsættelig energi 397 
kcal pr. 100 g

Foderet er tilsat ekstra kalorier fra fedt og protein, som giver yderligere 
energi, så din hund kan præstere maksimalt. Foderet er energitæt, så din 
hund kan spise nok til at dække sit behov. 87% af proteinerne stammer 
fra animalske kilder, som giver høj biologisk værdi i form af essentielle 
aminosyrer og høj fordøjelighed. Dette sikrer alle nødvendige byggesten 
for muskelopbygning. Glucosamin og chondroitin bidrager til bevarelse 
af smidige led og sammen med c-vitamin nedsættes rekonvalsenstiden 
efter hård belastning. Lakseolie bidrager med Omega-3 fedtsyrer. Ekstra 
taurin støtter syn og hjertefunktion.

Omega-3 fedtsyrer er særlig vigtigt for ældre hunde, da dette ikke kun 
understøtter huden, men også ledfunktionen samt hjælper til at dæmpe 
irritationer. Glucosamin og chondroitin bidrager til bevarelse af sunde 
led og muskler. Ekstra taurin støtter hjertefunktion og syn. Reduceret 
mængde af kalk og fosfor for at skåne nyrerne. Reduceret fedtindhold 
mindsker risikoen for overvægt og dermed også slidgigt.



Analytiske
bestanddele:

Protein (%)  29,0  31,0  30,0  30,0  27,0  35,0

Fedtindhold (%)  14,5  15,5  15,0  15,0  13,5  17,5

Træstof (%)  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  2,5

Råaske (%)  7,0  7,0  7,0  7,0  6,5  7,0

Vand (%)  9,0  9,0  9,0  9,0  9,0  9,0

Calcium (%)  1,1  1,1  1,2  1,2  1,0  1,3

Fosfor (%)  0,8  0,8  0,9  0,9  0,7  0,9

Magnesium (%)  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1

Taurin (%)  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
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Vilofarm · Søagervej 9 · 9500 Hobro
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Et sikkert valg
til din hund...


