NORDISKE KVALITETSPRODUKTER
TIL HUNDE

LET OG VELSMAGENDE TYGGEBEN
n

Lavet af ugarvet oksehud uden
tilsætningsstoffer og tørret efter
traditionelle metoder

n

Velsmagende og
lækkert tidsfordriv til
hunden

n

Let, med lavt
kalorieindhold

n

Bakteriologisk ren

n

n

Testet og sikkert

n

Fjerner
tandsten

n
Forebygger
Fås også i en
tandkødsbetændelse udgave lavet af
ugarvet elghud,
specielt velegnet til
allergiske hunde.

ET RENT NATURPRODUKT,
UDEN TILSÆTNINGSSTOFFER
DET ENESTE ÆGTE NORDISKE
PRODUKT!
www.rauh.fi

RAUH WILD LINE
- en organisk delikatesse direkte fra naturen!
Produkterne i RAUH Wild Line Serien er lavet af ægte ugarvet elghud og
tørret efter en traditionel metode, uden tilsætningsstoffer. Produkterne
er ikke allergi-fremkaldende og er egnede til alle hunde uanset alder og
størrelse.
Tyggeben lavet af ugarvet elghud er ekstremt holdbare og velsmagende.
De er lavet af hele elghuden, inklusive den bedste del - det øverste lag. På
denne måde kan vi tilbyde din hund en enestående, speciel langvarig og
allergi-fri nydelse fra et ægte naturprodukt. Den næstbedste måde at nyde
naturen på, efter udendørs leg!

MOOSE SNACK

WILD LINE – MOOSE
Det eneste tyggeben i verden der er lavet af elghud som også er velegnet til allergiske
hunde. Meget holdbart. Lavet af ugarvet elghud, tørret efter traditionelle metoder, uden
tilsætningsstoffer.
NÆRINGSINDHOLD | Råprotein 87,7 % | Råfedt 2,1 % | Vand 6,2 %

MOOSE Fillet 100 g

FÅS 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
Det eneste ægte nordiske tyggeben. Lavet af ugarvet oksehud, tørret efter traditionelle metoder, uden
tilsætningsstoffer.
NÆRINGSINDHOLD | Råprotein 87,2 % | Råfedt 1,6 % | Vand 6,2 %
FÅS I FØLGENDE STØRRELSER

COW Large 1 stk.

COW Small 1 stk.

COW Pinde 2 stk.

COW Medium 1 stk.

COW Energipinde 4 stk.

COW Chips 3 stk.

SNACKS LINE
De bedste godbidder er lavet af de bedste råvarer! Der fås ører, haler, tryner, lunger, halse og endda hjerter! Forberedt efter
traditionelle metoder, uden tilsætningsstoffer!
NÆRINGSINDHOLD: Se indpakningen

RAUH Griseører 130 g/ 280 g /

RAUH Grisehaler 90 g

RAUH Grisetryner 120 g

RAUH Griseøre strimler 75 g
TIL KATTE

RAUH Kråser 120 g

RAUH Kalkunhalse 150 g

RAUH Kyllingehalse 105 g

RAUH Lunge & Hjerte 90 g

NORDISKE KVALITETSPRODUKTER
TIL HUNDE

MEGET LÆKKERT – ELG TYGGEBEN
”Tidligt om morgenen er vi ude på udkig efter friske
elgspor langs en skovvej. Vores hund, som har et GPS
halsbånd på, følger sporet af en stor elgtyr i en granskov.
Inden længe, lyder hundens ivrige og energiske gøen
gennem skoven. Vi lader hunden arbejde med elgen i
et stykke tid, således at den nordiske konge af skoven
kan vænne sig til hundens gøen, og vi kan nærme os
dette massive dyr uden at blive set. Vi når frem til en
lille lysning og ser hunden løbe i cirkler mellem frostdækkede planter på den anden side af lysningen, vildt
gøende af en mørk skikkelse. Det er ikke lyst endnu så vi
beslutter at vente et stykke tid, indtil solen står op. Det
er en fornøjelse at se den smidige hund, og at se hvor
energisk og dygtigt den håndterer det store dyr. Et enkelt
skud og byttet er nede. Det er en krævende jagtmetode,
som sætter både hundens og jægerens evner på prøve.
At nedlægge en elg på denne måde er det foretrukne
resultat for både jægeren og hunden.

For at give hunden en langvarig belønning for denne
fantastiske dåd, har vi på Aristo Oy udviklet et tyggeben
lavet af ægte ugarvet elghud. På grund af smagen,
renheden og oprindelsen, er elg tyggeben de allerbedste
blandt tørrede godbidder til hunde. Tyggebenet får sin
smag fra gran, birk og vildt græs. Renheden sikres både
af produktionsteknologien og også ved det faktum, at
tyggebenet er et ægte naturprodukt, som mennesker
ikke har forstyrret med fodring. Produkter lavet af vilde
dyr er velegnede til alle hunde, selv allergiske hunde.
Vildtlevende dyr fra de nordiske skove beriger din hunds
hverdag med et velsmagende tyggeben.
Tyggeben lavet af ugarvet elghud er meget holdbare
og velsmagende. Vi bruger hele elghuden, inklusive
den bedste del - det øverste lag. På denne måde kan
vi tilbyde din hund en enestående, meget langvarig
og allergi-fri nydelse fra et ægte naturprodukt. Den
næstbedste måde at nyde naturen på, efter udendørs
leg!

Alces alces
(Latin for elg)
• Maks. vægt 700 kg
• Maks. højde 2,5 m
• Maks. længde 3 m
• Horn maks. 1,2 m
• Maks. hastighed 56 km/h

SALG
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