Fôrtilskudd fra LR

Utv
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Utviklet av veterinærer anbefalt av profesjonelle
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Fôrtilskudd til dine kjære dyrevenner
Utviklet av veterinærer, anbefalt av profesjonelle, med colostrum – dette er den nye
serien til dine kjæledyr – Professional fra LR
Disse kvalitetsproduktene inneholder alle naturlig og immunstyrkende Colostrum –
kombinert med flere, målrettede virkestoffer. Alle produktene til hunder, hester, katter og
gnagere er spesielt tilpasset dyrene og testet for maksimal aksept.

Med Colostrum

Det beste fra naturen: Alle produkter i Professional serien
fra LR inneholder helsefremmende naturlige produkter!

Utviklet av veterinærer

Alle produktene er utviklet av Dr. Wilfried Tiegs og hans team!

Anbefalt av profesjonelle

Rytter i verdensklassen og OL-gullvinner Ingrid Klimke har testet
produktene fra LR og er begeistret!

Oversikt over
produktene i
Professional serien:

Immunsystem

Vitalitet og
glansfull pels

Ledd

Senior (til hund)
Muskler (til hest)

Til hester
Professional Horse
Immune

Professional Horse
Vital

Professional Horse
Active

Professional Horse
Power

Professional Dog
Immune

Professional Dog
Vital

Professional Dog
Active

Professional Dog
Senior

Professional Cat
Immune

Professional Cat
Vital*

Til hunder

Til katter

Til gnagere
Professional Small Pet
Immune
* Ny fra juni 2011
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Colostrum, naturens
urkraft – nå også for
kjæledyret

Colostrum er den første melken kua produserer etter kalving.
Melken tilfører den nyfødte kalven den første og helt nødvendige
immunbeskyttelse. Immunglobuliner i Colostrum fungerer som en
ekstra naturlig beskyttelse – for bedre helse og større ytelse.

NY
Colostrum som fôrtilskudd
Colostrum ble først i mars 2010 EU-godkjent som ernæringsmiddel
til dyr. Ved å anvende Colostrum i alle produktkategorier i sin nye
serie Professional – er LR en pioner!

Colostrum –
naturens eget virkestoffkompleks

➤ Høy konsentrasjon av verdifulle immunglobuliner
➤ Immunglobuliner er en ekstra styrking av

immunsystemet utenfra

➤ Colostrum inneholder aminosyrer som er viktige for

hele stoffskiftet og fornyelse av cellene

➤ Colostrum fra LR er fri for antibiotikarester
➤ Hver produksjon av Colostrum kan spores tilbake til

melkeprodusenten

Når det gjelder sunnhet, vitalitet, bevegelighet og utholdenhet er
tilførsel av Colostrum et pluss.
3
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Anbefalt & brukt av profesjonelle...

Ingrid Klimke
OL-gullvinner og rytter i verdensklasse
FAKTA:
Født i Münster (Westfalen).
Studier og utdannelse til «Pferdewirtschaftsmeisterin»
(høyeste utdanning innen ridning, avl og trening av
hest).
Suksess i sprangridning, dressur m.m.
Datter av Dr. Reiner Klimke – en av Tysklands mest
suksessfulle ryttere noensinne.
SUKSESSER:
OL-mester 2008 (feltritt team).
World Champion 2006 (allsidighet).
Tysk mester 1999, 2000, 2001, 2008
og 2009 (allsidighet).
Vinner av en rekke andre internasjonale
Grand Prix løp (dressur og feltritt).
Kontinuerlig representert i verdenstoppen i over 10 år.

Profesjonalitet betyr, at produktene ikke bare blir
utviklet, men også grundig testet. LR er spesielt stolt
over å kunne samarbeide med den suksessrike tyske
topprytteren Ingrid Klimke. Hennes erfaring – både i
teori som i praksis – har vært av stor betydning ved
utviklingen av LRs dyreprodukter. Produktene testet
hun også på sine egne hester.
Spesielt i profesjonell ridesport kan kvaliteten på
dyrefôr være avgjørende om resultatet blir suksess eller
fiasko. I tillegg til sine 10 konkurransehester, bruker
Ingrid Klimke også LR-produktene til sine hunder og
kaniner.

Ingrid Klimke:
«Jeg har testet produktene fra LR, og jeg er henrykt.
Virkningen av produktene på mine dyr – både hester og
hunder – er perfekt.
Jeg kan med god samvittighet anbefale
produktene fra LR.»
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Utviklet av veterinærer ...

Veterinær
Dr. Wilfried Tiegs
FAKTA:
Veterinærmedisinske studier ved University of
Veterinary Medicine Hannover.
Veterinærpraksis verden over.
Dr. Tiegs selv har 16 hester, fire hunder og flere
andre kjæledyr.

KOMPETANSE:
Internasjonal erfaring som veterinær for små og
store dyr.
Ernæringskonsulent under OL 1992 i Barcelona.
Inngående kunnskap i klinisk utvikling, testing og
markedsføring av veterinærpreparater, vaksiner, mat
og tilsetningsstoffer for kjæledyr og husdyr.
Tallrike internasjonale vitenskapelige publikasjoner
og presentasjoner.

Flere og flere dyreeiere har gått over til å bruke
fôrtilskudd for å kunne etterkomme dyrenes ulike
fôrbehov. Fôret er avhengig av kroppsstørrelse, alder
og livssituasjon – og/eller belastninger som dyrene
utsettes for.
Dr. Wilfried Tiegs og hans team har nå utviklet en ny
serie for dyr – med Colostrum i alle produkter.

Dr. Wilfried Tiegs:
„Ved utviklingen av LRs dyreprodukter ble det tatt hensyn til
relevante forskningsresultater av nyeste dato. Avhengig av
bruksområder, ble de mest effektive innholdsstoffene anvendt –
i kombinasjon med Colostrum i hvert eneste produkt. På denne
måten er produktene av en fremragende kvalitet.“

5
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IMMUNE

Sterkt immunforsvar –
slik holder hunden din seg sterk og sunn
• PROBLEM:
Utfordring for alle dyreeiere: Hurtig vekst,
pelsskift, stress og høye forventninger til å yte
maksimalt, kan bidra til å svekke hunden din.
Summa summarum: Det stilles høye krav til
hundens immunsystem.
• LØSNING:
Professional Dog Immune med Colostrum i
forhøyet konsentrasjon med naturlige
innholdsstoffer som immunglobuliner og
aminosyrer, i tillegg til glukaner (fremstilt av
ølgjær) kan styrke hundens immunsystem.
• BRUK:
Kan gis forebyggende, til vedlikehold av hundens
optimale helse eller for å styrke hunden i visse
stress-situasjoner. Produktet har en positiv
innvirkning på hundens yteevne. Hunden vil
gjerne ha disse tyggetablettene som en
belønning for utført aktivitet.

INNHOLDSSTOFFER:
Glukaner, fremstilt av ølgjær
Colostrum
Vitamin C

Konsentrert
motstandskraft

Professional Dog Immune
Tilleggsfôr til hund
Anbefalt forbruk*:
Daglig 1 tyggetablett (2,5 g)
75 g | 80606
kr 465,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 75 g | 80610
Sum enkeltpriser
kr 1.395,–
Fordelaktig settpris kr 1.275,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

* For en gjennomsnittlig stor hund (20 kg)
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VITAL

INNHOLDSSTOFFER:
Solsikkeolje
Linolje
Fiskeolje
Colostrum
Vitamin E

For mer vitalitet og en sunn,
skinnende pels
• PROBLEM:
Smidig hud og silkemyk pels – enhver hundeeier ønsker
det beste for sin hund.
Ru, tørr og sprø pels indikerer en mangel av essensielle
fettsyrer.

Ny fra juni 2011!

For vitalitet og
glansfull pels

• LØSNING:
Professional Dog Vital er en unik kombinasjon av utvalgte,
høykvalitets oljer og en spesielt høy andel av umettede
fettsyrer.
Disse gir en skinnende pels, økt energi, regulerer
fordøyelsen og øker vitaliteten.
• BRUK:
Professional Dog Vital er et perfekt supplement til den
daglige ernæringen. Både midlertidig ved behov
(min. 4 uker) eller permanent. Gis daglig blandet i fôret.
Bør ristes før bruk.

Professional Dog Vital
Tilleggsfôr til hund
Anbefalt forbruk*:
4 ml pr. dag/pr. 20 kg dyrets egenvekt
125 ml | 80609
kr 269,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 125 ml | 80621
Sum enkeltpriser:
kr 807,–
Fordelaktig settpris
kr 745,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

7
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SENIOR

Pur livsglede – eldre hunder har behov for
spesielle virkestoffkombinasjoner
• PROBLEM:
Hunder som har levd en stund, trenger en spesielt tilpasset
tilførsel av næringsstoffer. De er ofte ikke så raske som før,
bevegeligheten er innskrenket og immunsystemet er ikke som
det en gang var. Det merkes ofte ved stress-situasjoner(som
f.eks. ved pelsskifte) og dårligere fordøyelse. Her kan det
være godt med regelmessig støtte, som bidrar til å
opprettholde hundens livskvalitet langt opp i årene.
• LØSNING:
Professional Dog Senior har fått en ideell sammensetning som
er spesielt tilpasset kravene fra «de gamle gutta» blant
hundene. Colostrum styrker immunsystemet, sammen med
glukane (fremstilt av ølgjær) og bidrar til en god fordøyelse og
et optimalt næringsopptak. Seljebark kan forbedre eldre
hunders bevegelighet.
• BRUK:
Produktet skal gis sammenhendende i minimum 3 måneder.
I tider med økt belastning kan produktet også brukes,
i minimum 4 uker. Hunden vil gjerne ha disse tyggetablettene
som en belønning for utført aktivitet.

INNHOLDSSTOFFER:
Seljebark
Glukaner, fremstilt av ølgjær
Colostrum

Vital alderdom

Professional Dog Senior
Tilleggsfôr til hund
Anbefalt forbruk*:
Daglig 1 tyggetablett (2,5 g)
75 g | 80607
kr 665,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 75 g | 80611
Sum enkeltpriser
kr 1.995,–
Fordelaktig settpris kr 1.829,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

* For en gjennomsnittlig stor hund (20 kg)
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ACTIVE

Sterke ledd –
gir din hund gleden av bevegelse
INNHOLDSSTOFFER:

• PROBLEM:
Uavhengig av om det er en rase- eller
blandingshund – leddene utsettes daglig for
store belastninger. Hundens størrelse og
egenvekt bestemmer hvor stor belastningen på
leddene blir. Spesielt aktive hunder (hundesport,
agility, o.l.) kan trenge en slik støtte for å kunne
opprettholde en maksimal leddfunksjon.
• LØSNING:
Professional Dog Active styrker hundens
leddsystem gjennom avbalanserte virksomme
stoffkombinasjoner: En spesiell musling,
"Grünlipp Muschel" fra New Zealand, er en
rikelig kilde for glykosaminglukaner, proteiner og
sporelementer, som spiller en viktig rolle for
leddfunksjonen. Seljebark har i århundrer vært
kjent for sin positive innvirkning på og støtte av
leddsystemet.

Muslingekstrakt (Grünlipp Muschel)
Seljebark
Glukaner, fremstilt av ølgjær
Colostrum

Professional Dog Active
Tilleggsfôr til hund
Anbefalt forbruk*:
Daglig 1 tyggetablett (2,5 g)
75 g | 80608
kr 465,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 75 g | 80620
Sum enkeltpriser
kr 1.395,–
Fordelaktig settpris kr 1.275,–
Spar mer med abo – spør din LR-partner!

Optimal
bevegelighet

• BRUK:
For å kunne støtte leddsystemet maksimalt, skal
produktet brukes over en tidsperiode på
minimum 3 måneder. I tider med stor belastning
(f.eks. hundesport) kan produktet også
anvendes, i minimum 4 uker. Hunden vil gjerne
ha disse tyggetablettene som en belønning for
utført aktivitet.

9
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IMMUNE

INNHOLDSSTOFFER:
Glukaner, fremstilt av ølgjær
Lysin (aminosyre)
Colostrum
Sink
Ingrid Klimke med sin OL-vinner hest FRH Butt`s Abraxxas

Sterkt immunsystem –
hesten din vil forbli sterk
og sunn
• PROBLEM:
Hurtig vekst, stress, høye krav til ytelser og pelsskifte
representerer belastninger for hesten som ofte kan
resultere i et svekket immunsystem.
• LØSNING:
Professional Horse Immune er en perfekt
kombinasjon av Colostrum med sitt naturlige innhold
av immunglobuliner og aminosyrer, i tillegg til
glukaner fremstilt av ølgjær.
Den essensielle aminosyren lysin samt sink bidrar
også til et sterkt og effektivt immunsystem.

Professional Horse Immune
Tilleggsfôr til hest
Anbefalt forbruk**:
Daglig 1 x 3 strøkne måleskjeer
(33g)
1000 g | 80600
kr 795,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 1000 g | 80604
Sum enkeltpriser
kr 2.385,–
Fordelaktig settpris kr 2.185,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

Styrket
immunsystem

• BRUK:
Produktet gis over en tidsperiode på minimum 3
måneder. I visse stress-situasjoner (turneringsdeltakelse, pelsskifte, stallbytte, høyere forventningspress/ytelser), kan produktet gis, i minimum 4 uker.
Blandes i kraftfôret en gang om dagen.
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VITAL

Sunnhet ved første øyekast:
Optimal vitalitet og skinnende pels
• PROBLEM:
Enhver hesteeier ønsker at hesten sin skal være i
best mulig form: Med flott hale og glatt, silkeaktig
pels! Ru, tørr eller ødelagt pels tyder svært ofte på at
ernæringen inneholder for få eller mangler helt de
verdifulle, essensielle fettsyrene.
• LØSNING:
Professional Horse Vital er en enestående
kombinasjon av utsøkte, verdifulle oljer med et
spesielt høyt innhold av umettede fettsyrer. Disse
bidrar til en bedre dynamikk, en blank og glatt pels,
styrker hestens fordøyelse og øker prestasjonsevnen.
• BRUK:
Et ideelt tillegg til den daglige kraftfôrrasjonen, kan
gjerne brukes permanent. I bestemte stresssituasjoner (f.eks. ved skifte av pels o.l.) kan det
også gis i minimum 4 uker. Blandes i kraftfôret en
gang om dagen.

INNHOLDSSTOFFER:
Solsikkeolje
Linolje
Fiskeolje
Colostrum
Vitamin E

For vitalitet og
glansfull pels

Professional Horse Vital
Tilleggsfôr til hest
Anbefalt forbruk*:
15 ml daglig
500 ml | 80603
kr 465,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 500 ml | 80619
Sum enkeltpriser
kr 1.395,–
Fordelaktig settpris kr 1.275,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

* til en gjennomsnittlig stor hest (600kg)
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POWER

INNHOLDSSTOFFER:
Glukaner, fremstilt av ølgjær
Colostrum
Lysin (aminosyre)
Methionin (aminosyre)
Vitamin E
Selen

Kraftfulle muskler –
avgjørende for sunne, sportslige
prestasjoner
• PROBLEM:
En velutviklet muskulatur er ytterst viktig for alle hester,
uansett om de skal brukes til konkurranseridning eller
fritidsbruk.
De sportslige prestasjonene blir bedre og gjør det lettere å
trene hesten, både fysisk og psykisk. En optimal muskulatur
beskytter dessuten mot overbelastning av sener og ledd.

Professional Horse Power
Tilleggsfôr til hest
Anbefalt forbruk**:
Daglig 1 x 3 strøkne måleskjer (33 g)
1000 g | 80601
kr 1.199,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 1000 g | 80605
Sum enkeltpriser
kr 3.597,–
Fordelaktig settpris kr 3.315,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

Konsentrert
muskel power

• LØSNING:
Innholdsstoffene i Professional Horse Power er effektivt
tilpasset hverandre og støtter de enkelte muskelcellene i sitt
arbeid. Vitamin E stimulerer oksygentilførselen som bidrar til å
øke kapasiteten av muskelfibrene betraktelig. Selen kan –
sammen med vitamin E – beskytte cellemembranene mot
skadelige oksygenforbindelser (frie radikaler) og er viktige for
hjerte- og skjelettmuskulaturens struktur og funksjonsevne.
Lysin forbedrer muskulaturens energi og støtter oppbyggingen
av hestens kroppssubstans.
• BRUK:
Produktet anbefales brukt i et tidsrom på minimum 6 uker, for
å kunne ha en positiv virkning på oppbygging av muskler.
Produktet kan uten problemer brukes over lengre tid og vil kun
gi forbedrede resultater. Blandes daglig i kraftfôret.
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ACTIVE

Ledd som tåler belastninger – bidrar til å
opprettholde hestens optimale bevegelighet
• PROBLEM:
Et stabilt støttevev og en optimal leddfunksjon er av
avgjørende betydning for hesten. Hestens ledd utsettes
daglig for store belastninger. Normal slitasje, kombinert
med en egenvekt på 550-650 kg, gjør innskrenkede
leddfunksjoner til et velkjent og utbredt problem.
• LØSNING:
Nøyaktig tilpassede komponenter i Professional Horse
Active støtter hestens leddsystem. Muslingen „Grünlipp
Muschel“ fra New Zealand, er en rikholdig kilde for
glykosaminglykaner, proteiner og sporelementer, som
spiller en viktig rolle for leddfunksjonen.
• BRUK:
Produktet anbefales brukt i minimum 3 måneder. I
turneringssesongen og ved spesielt høye krav til ytelse
anbefales å bruke produktet midlertidig i minimum 4 uker.
Blandes daglig med kraftfôret.

For optimale ledd

INNHOLDSSTOFFER:
Muslingekstrakt (Grünlipp Muschel)
Colostrum
Glukaner, fremstilt av ølgjær

Professional Horse Active
Tilleggsfôr til hest
Anbefalt forbruk*:
Daglig 1 x 3 strøkne måleskjer (33 g)
1000 g | 80602
kr 1.459,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 1000 g | 80618
Sum enkeltpriser
kr 4.377,–
Fordelaktig settpris
kr 3.975,–
Spar mer med abo – spør din LR-partner!
* til en gjennomsnittlig stor hest (600 kg)
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IMMUNE

Et sterkt immunsystem holder katten
motstandsdyktig og sunn
• PROBLEM:
Immunsystemet spiller en viktig rolle for kattens vitalitet og bidrar til å
regenerere kroppen ved anstrengelser. En katt vil alltid ha kontakt med
andre katter mens den er ute på egen hånd og det kan føre til at
immunsystemet blir svekket. Også stress og pelsskifte kan bidra til å
svekke immunsystemet. Innekatten har et dårligere utviklet
immunsystem pga. mangel på stimulering.
• LØSNING:
Professional Cat Immune kombinerer Colostrum med sine naturlige
innholdsstoffer som immunglobuliner og aminosyrer med glukaner fra
ølgjær, som har en styrkende virkning på kattens immunsystem.
Dessuten er produktet beriket med Taurin, en spesielt viktig aminosyre
for katter.
• BRUK:
Skal gis i minimum 3 måneder. I enkelte stress-situasjoner (f.eks. ved
pelsskifte, regenerering) anbefales det å gi katten dette tilskuddet i
minimum 4 uker. Frysetørrede biter av hjortekjøtt fra New Zealand og
harekjøtt fra Argentina er en ekte delikatesse. Det er gjennomført tester
som viser at produktet gir fremragende positive resultater. Produktet kan
brukes som en belønning eller blandes i kattens normale fôr.

INNHOLDSSTOFFER:
Colostrum
Glukane, fremstilt av ølgjær
Taurin

Styrket
immunbeskyttelse

Professional Cat Immune
Tilleggsfôr til katt
Anbefalt forbruk*:
1 stk. pr. dag
22 g | 80612
kr 269,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 22 g | 80614
Sum enkeltpriser:
kr 807,–
Fordelaktig settpris
kr 745,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

* til en gjennomsnittlig stor katt (3–4 kg)
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VITAL

INNHOLDSSTOFFER:
Solsikkeolje
Linolje
Fiskeolje
Colostrum
Vitamin E

For katter: Blank og silkemyk
pels og større vitalitet.
• PROBLEM:
Hva gleder en katteeier mer enn dette: En vital katt
med en blank og silkeaktig pels. Ru, tørr og sprø pels
er ofte tegn på at kattematen ikke inneholder
tilstrekkelig med verdifulle, essenssielle fettsyrer.
• LØSNING:
Professional Cat Immune er en kombinasjon av
utsøkte, verdifulle oljer med en spesielt høy andel av
umettede fettsyrer. Det bidrar til en fløyelsmyk, blank
pels, øker dynamikken, styrker fordøyelsen og øker
kattens trivsel.
• BRUK:
Ideell som en velsmakende munnfull i løpet av dagen.
Kan gis som et ekstra tilskudd (i minimum 4 uker) i
spesielle situasjoner som stresser katten: Ved pelsskifte
og til regenerering. Kan brukes over lengre tid, det
forbedrer kun resultatet. Blandes i kattefôret en gang
om dagen.

Professional Cat Vital
Tilleggsfôr til katt
Anbefalt forbruk*:
1,6 ml (2 x en pipette opptil
markeringen) pr. dag
50 ml | 80613
kr 199,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 50 ml | 80615
Sum enkeltpriser
kr 597,–
Fordelaktig settpris
kr 559,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

Ny fra juni 2011!

For økt vitalitet
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IMMUNE

Et sterkt og effektivt immunsystem –
for et sunt og langt smågnagerliv
• PROBLEM:
Immunsystemet har stor betydning for en vital
smågnager. Det får kroppen til å regenerere ved
utmattelse og tretthet. Selv mindre stress-situasjoner
som et besøk hos dyrlegen o.l., kan bety en
belastning for de minste kjæledyrene.
• LØSNING:
Professional Small Pet Immune styrker
smågnagernes motstandskraft med sitt innhold av
Colostrum og glukaner (fremstilt av ølgjær).
Oreganoolje styrker utvikling og vedlikehold av
fordøyelsessystemet.
• BRUK:
Pelletsene kan gis permanent eller midlertidig (minst
4 uker). Seljebark gjør pelletsene smakfulle – og
smågnagerne liker å spise dem. Pelletsene kan gis
som en liten godbit eller blandes med dyrets daglige
fôr.

INNHOLDSSTOFFER:
Seljebark
Glukane, fremstilt av ølgjær
Colostrum
Oreganoolje

Styrket
immunsystem

Professional Small Pet Immune
Tilleggsfôr til smågnagere
Anbefalt forbruk*:
Daglig 1 strøken måleskje (3 g)
90 g | 80616
kr 269,–
Sett: 3 måneders forbruk
3 x 90 g | 80617
Sum enkeltpriser
kr 807,–
Fordelaktig settpris
kr 745,–
Spar mer med abo – spør din
LR-partner!

* til en gjennomsnittlig stor smågnager (ca 1 kg)
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Effektiv pleie –
for en sunn pels med naturlig glans
Med høye Aloe Vera andeler –
for en naturlig pleie av hud og pels

Aloe Vera Dyresjampo
• Til skånsom rengjøring og pleie
• Gir din firbente venn en myk og blank
pels
Masseres inn i våt pels og skylles godt.
500 ml
20120

kr 225,–

Aloe Vera Glansspray
Gir en naturlig vakker, blank og
velstelt pels.
• Spray på og la den virke litt.
Gre eller børst pelsen.
400 ml
20121

kr 225,–
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Oversikt over fôrtilskuddsproduktene
Sammensetning

Fôringsanbefalinger

Analytiske
bestanddeler

Ernæringsfysiologiske
tilsetningsstoffer
pr kg / l

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske

33,2%
1,0%

Vitamin C som
L (+)-askorbinsyrerensubstans
8800 mg

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske

0,3%
0%

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske

24%
0,7%

Professional Dog Immune Fôrtilskudd til hunder
Kjøtt- og animalske biprodukter, flere
gjærsorter (34% gjærekstrakt), melk- og
meieriprodukter (6% Colostrum, frysetørret),
egg og eggbaserte produkter, fisk og
biprodukter fra fisk, biprodukter fra
planteriket.

Pr. 10 kg egenvekt, får hunder en 1/2
tyggetablett pr. dag.
Produktet bør gis i iminimum 4 uker.
Tilskuddet kan gis i intervaller, men kan med
fordel også gis sammenhengende. De beste
resultatene oppnås ved jevn tilførsel.

6,3%
17,6%

75 g | 80606
kr 465,–

Professional Dog Vital Fôrtilskudd til hunder
Solsikkeolje, 9,6% linolje, 7,2% fiskeolje,
7,2% Colostrum.

125 ml | 80609
kr 269,–

Til hunder, etter behov 4 ml pr. dag pr. 20 kg
egenvekt.
Tilskuddet kan gis i intervaller, men kan med
fordel også gis sammenhengende. De beste
resultatene oppnås ved jevn tilførsel. Start
med mindre mengde og øk etterhvert.
Ristes før bruk!

Vitamin E
27 mg

92%
0%

Professional Dog Senior Fôrtilskudd til hunder
Kjøtt- og animalske biprodukter, melk- og
meieriprodukter (4% Colostrum, frysetørret),
egg og eggbaserte produkter, gjær (5,2%
gjærekstrakt), fisk og biprodukter fra fisk,
biprodukter fra planteriket (10% seljebark).

Pr. 10 kg egenvekt, får hunder en 1/2
tyggetablett pr. dag.
Produktet bør gis i iminimum 4 uker.
Tilskuddet kan gis i intervaller, men kan med
fordel også gis sammenhengende. De beste
resultatene oppnås ved jevn tilførsel.

3,7%
11,3%

75 g | 80607
kr 665,–

Professional Dog Active Fôrtilskudd til hunder

75 g | 80608
kr 465,–

Kjøtt- og animalske biprodukter, melk- og
meieriprodukter (2% Colostrum, frysetørret),
egg og eggbaserte produkter, fisk og
biprodukter fra fisk, biprodukter fra
planteriket (10% seljebark), bløt- og
krepsedyr (10% muslingkjøtt, tørket), gjær
(2% gjærekstrakt).

Pr. 10 kg egenvekt, får hunder en 1/2
tyggetablett pr. dag.
Produktet bør gis i iminimum 4 uker.
Tilskuddet kan gis i intervaller, men kan med
fordel også gis sammenhengende. De beste
resultatene oppnås ved jevn tilførsel.

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske

25,7%
0,5%

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske

72%
0,1%

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske

1,0%
0%

4,6%
10,8%

Professional Cat Immune Fôrtillegg til katter
Harekjøtt (frysetørret), hjortekjøtt
(frysetørret), 5 % Colostrum (frysetørret), 5 %
gjærekstrakt.

Til katter, etter behov 1 stk. ((~1,7 x 1,7 cm)
pr. 4 kg egenvekt.
Tilskuddet kan gis i intervaller, men kan med
fordel også gis sammenhengende. De beste
resultatene oppnås ved jevn tilførsel.

Taurin
50.000 mg

10%
8,2%

22 g | 80612
kr 269,–

Professional Cat Vital Fôrtillegg til katter
Solsikkeolje, 18% Colostrum, 7,2% linolje,
3,6% fiskeolje.

50 ml | 80613
kr 199,–
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Til katter, etter behov 1,6 ml (2 x full pipette,
inntil markeringen) pr. dag pr. 4 kg egenvekt.
Tilskuddet kan gis i intervaller, men kan med
fordel også gis sammenhengende. De beste
resultatene oppnås ved jevn tilførsel. Start
med mindre mengde og øk etterhvert.
Ristes før bruk!

Vitamin E
23 mg

80%
0,1%
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Sammensetning

Fôringsanbefalinger

Analytiske
bestanddeler

Ernæringsfysiologiske
tilsetningsstoffer pr kg / l

Professional Horse Immune Fôrtilskudd til hester

1000 g | 80600
kr 795,–

Bygg, hvetekli, mel av
grøntfôr, 13,5%
ølgjærekstrakt, sirup fra
roer-sirup, småhakket
roer, hvete, 2% linfrø
(presset), 4,3%
Colostrum (frysetørret),
eplerester,
kalsiumkarbonat, mais,
natriumklorid (salt).

Hester (Egenvekt: ca. 600 kg) får 3
strøkne måleskjeer, en gang om
dagen (33 g). Anbefalt tidsrom:
minimum 4 uker. Tilskuddet kan gis i
intervaller, men kan med fordel også
gis sammenhengende. Halv mengde
av anbefalt dagsdose er tilstrekkelig til
ponnier og småhester. De beste
resultatene vil oppnås ved jevn
tilførsel. Pass på tilstrekkelig mengde
med annet fôr som høy og strå!

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske
Natrium
Kalsium
Fosfor
Lysin

21,5%
7,1%
4%
6,2%
0,4%
0,8%
0,5%
5%

NB!: Siden dette fôrtilskuddet inneholder en større mengde sporelementer enn vanlig fôr, må det
kun erstatte maksimum 4% av hestens dagsrasjon.

Vitamin A fra E672 18.000 I.E.
Vitamin D3 fra E671 2.000 I.E.
Vitamin E 200 mg
Biotin som D (+)-rensubstans 1.100 µg
Kopper som kopper-II-sulfat, pentahydrat (E4)
40 mg
Selen som natrium-selenit (E8) 0,6 mg
Kobolt som basisk kobolt-II-karbonat,
Monohydrat (E3) 0,8 mg
Mangan som mangan-II-sulfat, monohydrat (E5)
100 mg
Jern som jern-II-sulfat, monohydrat (E1) 25 mg
Sink som sinkoxid (E6) 3500 mg
Jod som kalsiumjodat, hexahydrat (E2) 2,0 mg

Professional Horse Vital Fôrtilskudd til hester
Solsikkeolje, 9% linolje,
6% fiskeolje, 2%
Colostrum.

500 ml | 80603
kr 465,–

Etter behov: 15 ml pr. dag pr. hest
(Egenvekt: ca. 600 kg).
Tilskuddet kan gis i intervaller, men
kan med fordel også gis
sammenhengende. De beste
resultatene oppnås ved jevn tilførsel.
Ristes før bruk!

Råprotein
Råfiber
Råoljer og
-fettstoffer
Råaske

0,1%
0%

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske
Natrium
Kalsium
Fosfor
Lysin
Methionin

21%
7,4%

Vitamin E
22 mg

96%
0%

Professional Horse Power Fôrtilskudd til hester

1000 g | 80601
kr 1199,–

Bygg, hvetekli, 12%
mysepulver, mel av
grøntfôr, 9% ølgjærekstrakt,
roer-sirup, småhakket roer,
hvete, eplerester,
„Weizenschlempe“, et
biprodukt ved fremstilling
av bioethanol, 2% linfrø
(presset), 2% Colostrum
(frysetørret),
kalsiumkarbonat,
natriumklorid (salt).

Hester (Egenvekt: ca. 600 kg) får 3
strøkne måleskjeer, en gang om
dagen (33 g). Anbefalt tidsrom:
minimum 4 uker. Tilskuddet kan gis i
intervaller, men kan med fordel også
gis sammenhengende. Halv mengde
av anbefalt dagsdose er tilstrekkelig til
ponnier og småhester. De beste
resultatene vil oppnås ved jevn
tilførsel. Pass på tilstrekkelig mengde
med annet fôr som høy og strå!

4,1%
8%
0,8%
1,3%
0,4%
1%
0,7%

NB!: Siden dette fôrtilskuddet inneholder en større mengde sporelementer enn vanlig fôr, må det
kun erstatte maksimum 4% av hestens dagsrasjon.

Vitamin A fra E672 18.000 I.E.
Vitamin D3 fra E671 2.000 I.E.
Vitamin E 1.200 mg
Biotin som D (+)-rensubstans 1.100 µg
Kopper som kopper-II-sulfat, pentahydrat (E4)
40 mg
Selen som natrium-selenit (E8) 12,5 mg
Kobolt som basisk kobolt-II-karbonat,
Monohydrat (E3) 0,8 mg
Mangan som mangan-II-sulfat, monohydrat (E5)
100 mg
Jern som jern-II-sulfat, monohydrat (E1) 25 mg
Sink som sinkoxid (E6) 150 mg
Jod som kalsiumjodat, hexahydrat (E2) 2,0 mg

Professional Horse Active Fôrtilskudd til hester

1000 g | 80602
kr 1459,–

Bygg, hvetekli, mel av
grøntfôr, 13%
muslingkjøttmel (tørket),
roer-sirup, småhakket roer,
hvete, 2% linfrø (presset),
eplerester, 1,8% Colostrum
(frysetørret), 1,8%
ølgjærekstrakt,
kalsiumkarbonat, mais,
natriumklorid (salt).

Hester (Egenvekt: ca. 600 kg) får 3
strøkne måleskjeer, en gang om
dagen (33 g). Anbefalt tidsrom:
minimum 4 uker. Tilskuddet kan gis i
intervaller, men kan med fordel også
gis sammenhengende. Halv mengde
av anbefalt dagsdose er tilstrekkelig til
ponnier og småhester. De beste
resultatene vil oppnås ved jevn
tilførsel. Pass på tilstrekkelig mengde
med annet fôr som høy og strå!

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske
Natrium
Kalsiuim
Fosfor

18,5%
6,6%
4,1%
10,6%
0,4%
0,8%
0,5%

NB!: Siden dette fôrtilskuddet inneholder en større mengde sporelementer enn vanlig fôr, må det
kun erstatte maksimum 4% av hestens dagsrasjon.

Vitamin A fra E672 18.000 I.E.
Vitamin D3 fra E671 2.000 I.E.
Vitamin E 200 mg
Biotin som D (+)-rensubstans 1.100 µg
Kopper som kopper-II-sulfat, pentahydrat (E4)
40 mg
Selen som natrium-selenit (E8) 0,6 mg
Kobolt som basisk kobolt-II-karbonat,
Monohydrat (E3) 0,8 mg
Mangan som mangan-II-sulfat, monohydrat (E5)
100 mg
Jern som jern-II-sulfat, monohydrat (E1) 25 mg
Sink som sinkoxid (E6) 150 mg
Jod som kalsiumjodat, hexahydrat (E2) 2,0 mg

Professional Small Pet Immune Fôrtilskudd til smågnagere

90 g | 80616
kr 269,–

Bygg, hvetekli, mel av
grøntfôr, roer-sirup,
småhakket roer, hvete,
2,5% linfrø (presset),
eplerester,
kalsiumkarbonat, mais,
0,5% seljebark,
oreganoolje, 0,5%
ølgjærekstrakt, 0,3%
Colostrum (frysetørret)

Smågnagere (Vekt: 1kg) får 1 strøken
måleskje (3 g) en gang om dagen.
Anbefalt tidsrom: Minimum 4 uker.
Tilskuddet kan gis i intervaller, men kan
med fordel også gis sammenhengende.
De beste resultatene oppnås ved jevn
tilførsel.
Pass på tilstrekkelig med vanlig fôr!

Råprotein
Råfiber
Råoljer
og -fettstoffer
Råaske

14%
8,5%
3,2%
6,9%

19

NO_no_NEMTierbroschuere2011.indd
19
11_NEM_Tierbroschuere.indd 19

21.03.11
17.03.11 10:27
09:17

OL-mester Ingrid Klimke har testet
produktene, og er begeistret

Salg av LR-produkter skjer via LR-partnere.
LR Health & Beauty Systems AS · 3511 Hønefoss
www.LRworld.com
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