HØYKVALITETS
HUNDEPRODUKTER FRA NORDEN

LETT OG VELSMAKENDE TYGGEBEIN
n

Fremstilt av storfehud uten
tilsetningsstoffer og tørket etter
tradisjonelle metoder

n

Et velsmakende og
deilig tidsfordriv for
hunden

n

Lett, med lavt
kaloriinnhold

n

Bakteriologisk rent

n

n

Analysert og
trygt

n

Fjerner plakk

n
Forebygger
Tilgjengelig også
tannkjøttbetennelse fremstilt av elghud,
særlig velegnet til
allergiske hunder.

ET RENT NATURPRODUKT
UTEN TILSETNINGSSTOFFER
DET ENESTE EKTE FRA
NORDEN!
www.rauh.fi

RAUH WILD LINE
- en økologisk delikatesse direkte fra naturen!
Produktene i RAUH Wild Line-serier er fremstilt a ekte elghud etter
tradisjonelle tørkemetoder, uten kunstige tilsetningsstoffer. Produktene
er fullstendig frie for allergener og egnet til alle hunder uansett alder og
størrelse.
Tyggebein, som er fremstilt av elghud er særdeles holdbare og
velsmakende. De fremstilles av hele elghuden, inklusiv beste del –
narvskinnet. På denne måten kan vi tilby hunden din en enestående,
særdeles holdbar og allergifri nytelse av et ekte naturprodukt. Den nest
beste måten å nyte natur på etter friluftsaktiviteter!

MOOSE SNACK

WILD LINE – MOOSE
Verdens eneste tyggebein av elg, også egnet til allergiske hunder. Meget holdbar.
Fremstilt av elghud, tørket etter tradisjonelle metoder, uten tilsetningsstoffer.
NÆRINGSINNHOLD | Råprotein 87.7 % | Råfett 2.1 % | Fukt 6.2 %

MOOSE Fillet 100 g

TILGJENGELIG I FØLGENDE STØRRELSER

MOOSE Extra Large 1 stk

MOOSE Medium 1 stk

MOOSE Large 1 stk

MOOSE Small 1 stk

MOOSE Chips 2 stk

COW LINE
Eneste ekte nordisk tyggebein. Fremstilt av storfehud, tørket etter tradisjonelle metoder, Uten
stilsetningsstoffer.
NÆRINGSINNHOLD | Råprotein 87.2 % | Råfett 1.6 % | Fukt 6.2 %
TILGJENGELIG I FØLGENDE STØRRELSER

COW Large 1 stk

COW Small 1 stk

COW Pinner 2 stk

COW Medium 1 stk

COW Energipinner 4 stk

COW Chips 3 stk

SNACKS LINE
De beste godbitene fremstilles kun av de beste råvarene! Det finnes ører, haler, tryner, lunger, halser og til og med hjerter!
Fremstilt etter tradisjonell tørkemetode, uten tilsetningsstoffer!
NÆRINGSINNHOLD: Se emballasje

RAUH Griseører 130 g/ 280 g

RAUH Grisehaler 90 g

RAUH Grisetryner 120 g

RAUH Griseørestrimler 75 g
FOR KATTER

RAUH Krås 120 g

RAUH Kalkunhalser 150 g

RAUH Kyllinghalser 105 g

RAUH Lunge & Hjerte 90 g

HØYKVALITETS
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ELGSKVERDIG – TYGGEBEIN AV ELG
”Tidlig om morgenen er vi ute og leter etter ferske
elgspor langs en skogsvei. Hunden vår, utstyrt med GPShalsbånd for dagen, følger sporet av en stor elgokse inn
i furuskogen. Om kort tid lyder hundens entusiastiske og
energiske bjeffing gjennom skogen. Vi lar hunden ta seg
av elgen for en stund, slik at den nordiske skogkongen
kan venne seg til bjeffingen og vi kan nærme oss dette
enorme dyret ubemerket. Vi kommer til en liten lysning
i skogen og ser hvordan hunden løper rundt i sirkel og
jager blant de rimdekkede plantene på andre siden av
lysningen, mens den bjeffer på en mørk skikkelse. Det
er ikke lyst ennå, og vi bestemmer oss å vente for en
stund frem til daggry. Det er en glede å se den spenstige
og dyktige hunden, hvor energisk og behendig den
håndterer det store dyret. Et enkelt skudd og byttedyret
er nede. Dette er en krevende jaktmåte, som setter både
hundens og jegerens ferdigheter på prøve. Å felle en
elg på denne måten er en drømmeprestasjon både for
jegeren og hunden.”

“For å kunne gi hunden en langvarig belønning for
denne fantastiske prestasjonen har vi på Aristo Oy
utviklet et tyggebein av ekte elghud. På grunn av smak,
renhet og opprinnelse er tyggebein av elghud det aller
beste blant tørkede godbiter til hunder. Tyggebeinet får
sin smak av gran, bjørk og viltvoksende gress. Renheten
skyldes ikke bare på produksjonsteknologien, men også
at tyggebeinet er et ekte naturprodukt der mennesker
ikke har blandet seg i gjennom fôring. Produkter
fremstilt av villdyr er egnet til alle hunder, til og med
de allergiske hundene. De frie villdyrene fra de nordiske
skogene beriker hverdagslivet til hunden din i form av et
smakfullt tyggebein.
Tyggebein, som er fremstilt av elghud er særdeles
holdbare og velsmakende. De fremstilles av hele
elghuden, inklusiv beste del – narvskinnet. På denne
måten kan vi tilby hunden din en enestående, særdeles
holdbar og allergifri nytelse av et ekte naturprodukt. Den
nest beste måten å nyte natur på etter friluftsaktiviteter!

Alces alces
(Elg på latin)
• Vekt maks 700 kg
• Høyde maks 2.5 m
• Lengde maks 3 m
• Horn maks 1.2 m
• Hastighet maks 56 km/h

SALG

www.petcare.se

