
Når kvalitet er viktig

Premium-kvalitet
HUNDEFÔR



Hundens livskvalitet og lange levetid er viktig å ta vare på. Derfor 
har den høye kvaliteten på fôret stort fokus hos oss. Jahti&Vahti- 
serien er utviklet av bransjens beste fagpersoner, og sammen har de 
utviklet riktig fôr til hunder av alle raser og aldre.

De beste ingrediensene
Jahti&Vahti er produsert med råvarer av samme kvalitet som til 
mennesker. Premium-retter inneholder proteinrikt kylling og svine-
kjøtt, med godt absorbert og lett fordøyelig animalsk fett. 

Hunden mottar alle de essensielle og sunne proteiner, mineraler, 
sporstoffer, vitaminer, Omega-3 og Omega-6 fettsyrer fra sin dag-
lige dose Jahti&Vahti.
 
Mange hunder er allergiske mot hvete, og vi bruker derfor kokt ris, 
mais og bygg i produksjonen. Vi benytter ikke soya, vegetabilsk olje, 
meieriprodukter, fiskemel, kunstig farge, smak eller konserverings-
midler. Dette gir oss det beste hundefôret som i tillegg smaker godt 
for hunden din!

FINLANDS MEST 
POPULÆRE   
HUNDEFÔR-SERIE



Jahti&Vahti hundefôrfabrikk i Tyskland bruker ISO9001:2000 kvalitetssystem og HACCP 
internkontrollssystem. Anlegget bruker kun økologiske energikilder i produksjonen. Solid og 
lang erfaring kombinert med den nyeste laboratorie- og produksjonsteknologien i bransjen 
har resultert i at Jahti&Vahti kan produsere kvalitetsfôr, og at vi vokser for hvert år.

Ferskt kjøtt av beste kvalitet

Viktige Omega-3 og Omega-6 fettsyrer

Riktig sammensetning av vitaminer og sporstoffer

Betemasse bidrar til aktiv og god tarmfunksjon

Ikke tilsatt farge, smak eller konserveringsmiddel

DE BESTE I BRANSJEN 
VÅRE UTVIKLERE 
OG PRODUSENTER 



15 kgLETTFÔR

LETTFÔR
TIL MINDRE AKTIVE
OG ELDRE HUNDER
Mindre aktive og eldre hunder vil ha god nytte av å spise førsteklasses 
Jahti&Vahti lettfôr. Fôret er meget godt egnet dersom man må redusere 
og ha kontroll på hundens vekt. Dette lettfôret er laget av et godt utvalg 
av råvarer og inneholder rikelig med ferskt kjøtt, kokt bygg og mais.  
Jahti&Vahti lettfôr gir magen noe å jobbe med.

• ferskt svine- og kyllingkjøtt

• bygg og mais

• lysin og metion aminosyrer

• mineraler og sporstoffer

• betemasse

• organisk kobber og sink

• Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer

• protein 20 %

• fett 8 %



LAM OG RIS 10 kg

Jahti&Vahti Lam og Ris er et komplett fullfôr som passer for alle 
hunder. Lam & Ris inneholder lammekjøtt av beste kvalitet som 
eneste kjøttråmateriale, og egner seg derfor svært godt for hunder 
som er allergiske mot andre animalske proteiner. Lammekjøtt er 
velsmakende, inneholder viktige aminosyrer som er byggemateri-
alet for proteiner og fremmer en sunn utvikling av muskler.

Sammensetningen av lam og ris gir dette fôret en moderat mengde 
protein (23 %) og fett (10 %) og gjør fôret spesielt godt egnet til 
normalt aktive hunder

• velsmakende lammekjøtt

• ris og mais

• betemasse

• johannesbrødkjernemel støtter  

de gode tarmfunksjonene

SMAKFULLT LAM
FULLFÔR TIL
VOKSNE HUNDER 

• små biter/kuler gjør fôret  

velegnet for små raser

• bidrar til sunn og skinnende pels

• protein 23 %

• fett 10 %



KYLLING  OG RIS 15 kg

Jahti&Vahti  Kylling & Ris er et premium fullverdig fôr for alle hunder. Tørrfôret er også egnet 
for hunder med mer sensitiv fordøyelse. Kylling & Ris inneholder rikelig med velsmakende, lett 
fordøyelig kyllingkjøtt, lettkokt ris og mais. Din hund får energi fra kyllingfett, sunne Omega-3 og 
Omega-6 fettsyrer.

Dette gode tørrfôret som Jahti&Vahti her produserer, inneholder ikke hvete, soya eller fisk.  Det er 
heller ikke brukt konserveringsmidler, fargestoffer, smaksstoffer eller aromastoffer. Maten er lett å 
fordøye og absorbere. Den hjelper også hunden med å unngå tarmproblemer.

Finnes i   
4 kg 
sekk!

VELSMAKENDE FULLFÔR 
FOR SENSITIVE HUNDER

• velsmakende kyllingkjøtt

• ris og mais

• lysin og metionin  

aminosyrer

• Omega-3 og Omega-6  

fettsyrer

• mineraler og sporstoffer

• organsik kobber og sink

• betemasse

• protein 25 %

• fett 13 %



KORNFRI kg10

Jahti&Vahti Viljaton er en kjøttrikt, mais- og kornfritt hundefôr for 
normalt aktive, men også for sensitive hunder. Fra dette fôret får 
hunden alle næringsstoffer, vitaminer, mineraler og sporstoffer den 
trenger.

Jahti&Vahti Viljaton er godt tilpasset normalt aktive hunder, men 
sikrer også vitamin E og L-karnitin, samt tilstrekkelig opptak av 
energi hos aktive hunder. Protein av høy kvalitet kommer fra kylling 
og den naturlige kilden til kondroitin kommer fra blåskjell.

Fordi Jahti&Vahti kornfri ikke innehoder mais eller andre kornblan-
dinger, er det også godt egnet for mange allergiske hunder.

Maisfri!

FULLFÔR FOR DEN 
SOM ØNSKER
KORNFRITT HUNDEFÔR

• kyllingkjøtt av beste  

kvalitet

• ikke mais eller kornblanding

• ingen ris eller soya

• naturlig kondroitin fra skjell

• Omega-3 og  Omega-6 

fettsyrer

• protein 25 %

• fett 17 %



15 kgENERGI

En aktiv hund trenger Jahti&Vahti Energi, som inneholder 
rikelig med næringsrik energi og proteiner. Dette komplet-
te fôret består av et bredt spekter av råvarer, hvor den aktive 
hunden får de næringsstoffer, vitaminer, mineraler og spor-
stoffer den trenger. Balansert mengde E-vitamin fungerer 
som antioksidant og beskytter cellefunksjonen. Omega-3 
og Omega-6 fettsyrer bidrar til å holde hundens hud og pels 
sunn og blank.

Dette er et  lettfordøyelig premuium kvalitetsfôr som bidrar 
til at hunden funger godt.

• velsmakende svin- og  

kyllingkjøtt

• ris, bygg og mais

• lysin og metionin aminosyrer

• mineraler og sporstoffer

ENERGIRIKT 

FULLFÔR 
FOR AKTIVE HUNDER

• Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer

• organisk kobber og sink

• protein 23,5 %

• fett 16 %



15 kgEXTRA ENERGI

Jahti&Vahti Extra Energi er et svært energirikt fôr utviklet av eksperter for aktive jakt-, sport, - trekk- og 
hardtarbeidende hunder. Fôret oppfyller kravene til tung belastning med et proteininnhold på 28 % 
og fettinnhold på 24 %. Dette gjør hunden robust og bidrar til at den tåler stor belastning over lang tid. 

Extra energi inneholder mye velsmakende kjøtt og lettfordøyelig fett 24 %. Det er uten konserverings-
middel og er selvfølgelig soya- og hvetefritt. Rik på vitamin E som fungerer som en antioksidant og 
beskytter cellene. Lettfordøyelig velsmakende kvalitesfôr av kjøtt, bygg mais og bete.

• velsmakende svine- og  

kyllingkjøtt

• bygg og mais

• lysin og metionsyrer

• mineraler og sporstoffer

• rik på vitamin E

MEGET ENERGIRIKT FULLFÔR 
FOR AKTIVE HUNDER

• betemasse

• organisk kobber og sink

• Omega-3 og Omega-6 fettsyrer

• protein 28 %

• fett 24 %



VALP 10 kg

Den lille valpen får den energi, proteiner, mineraler og sporstoffer 
den trenger for å en god vekst og utvikling med Jahti&Vahti Valpefôr.

Dette velsmakende valpefôret inneholder kylling- og svinekjøtt 
samt kyllingfett. Fôret er lettfordøyelig og bidrar til et godt næ-
ringsopptak. Det er et optimalt P-forhold mellom mineraler og 
er balansert ut fra en riktig beinvekst som er viktig for å unngå et 
hurtigvoksende skjelett.

Vi anbefaler å benytte Jahti&Vahti valp fra de første ukene i  
livet til omtrent 18 uker alder.

Fôret er også utviklet og meget godt balansert for drektige og am-
mende tisper.

• velsmakende kyllingkjøtt

• fullkornris og mais

• lysin og metionsyrer

• betemasse

VALP 
- DREKTIGE
- AMMENDE 
HUNDER

• Omega-3 og Omega-6 fettsyrer

• mineraler og sporstoffer

• organsik kobber og sink

• protein 29 %

• fett 17 %



15 kgJUNIOR

Jahti&Vahti Junior er et komplett premium fôr for voksende hun-
der. Junior er laget av ingredienser av høy kvalitet, og sikrer balansert 
og naturlig utvikling av valpens bein og muskler.

Junior inneholder deilig, lettfordøyelig og proteinrikt kjøtt.  
P-forholdet mellom mineraler er helt optimalt. Fôr som er tilsatt 
nøye tilberedt ris og mais gir god smak, og næringsstoffene tas opp  
som byggeklosser for den voksende hundens kropp.

Vi anbefaler at du benytter Juniorfôret fra ca 18 uker til ca 1,5 år,
litt avhengig av hunderasen.

• velsmakende kylling- og  

svinekjøtt

• ris og mais

• kyllingfett

• lysin og metionsyrer

• Omega-3 og Omega-6 fettsyrer

SPESIALFÔR 
UNGHUND 
NATURLIG 
UTVIKLING

• mineraler og sporstoffer

• organisk kobber og sink

• betemasse

• protein 25 %

• fett 12 %



KJØTTPØLSE 1 kg

Jahti&Vahti Kjøttpølse er et brukervennlig (enkel å dele i biter) kjøtt-
måltid for alle hunder. Et velsmakende kjøttmåltid laget av finske in-
gredienser, og er velegnet både som måltid og tilskuddsfôr. Størrelsen 
og emballasjen gjør den velegnet for en god lunsj og snacking på jakt 
og på tur

• ferske finske råvarer

• storfe- og svinekjøtt

• betemasse

• linfrø 

• vitaminer

• balansert mengde fosfor og kalsium

KJØTT AV HØY KVALITET
VELSMAKENDE
GOD KONSISTENS



Jahti&Vahti GODBIT/SNACKS
Også 

egnet for 
katter

• kalkunkjøtt og grønnskasfiber uten korn
• inneholder ingen fargestoffer eller  

konsververingsmiddel
• kjøttinnhold 90 %
• næringsinnhold: Protein 30,8 %, fett 42,2 %
• energi 489 kcal/100g

• finsk svinekjøtt og vegetabilsk fiber
• kjøttinnhold 92 %
• næringsinnhold: Protein 41 %, fett 35,2 %
• energi 463 kcal/100g

• finsk kuvom og vegetabilse fibre
• kjøttihold 90 %
• næringsinnehold: Protein 36,6 %, fett 30,3 %
• energi 418 kcal/100g 

• finsk biff og vegetabilsk fibre
• kjøttinnhold 94 %
• nøringsinnhold: Protein 44 %, fett 35 %
• energi 469 kcal/100g

Finsk, kornfritt, kjøttfulle godbiter for hunder. Jahti&Vahti kalkun har et 
min kjøttinnhold på 90 %. Kalkunmasse av finsk kalkun og vegetabilsk fi-
ber er lett å dele i mindre biter, og egner seg godt til godbiter og belønning 
under trening. Jahti&Vahti kalkun egner seg også godt til  trening av valp og 
andre små hunder. Tilskuddsfôr.

Jahti&Vahti Svin er finsk kornfritt og velsmakende kjøtt for hunder. Jah-
ti&Vahti Svin inneholder bare ett animalsk protein, og kjøtt fra finsk tørket 
grisunge slik at man enkelt unngår allergiske reaksjoner. Uten korn, konser-
veringsmiddel eller fargestoffer. Tilskuddsfôr.

Finsk kornfri Jahti&vahti vom er en velsmakende energibar for hunder. 
Den spesielle frysetørkingen bevarer den friske naturlige  smaken  og aro-
ma. Jahti&Vahti storfevom er spesielt velsmakende og for den kresne hun-
den. Rik på energi og protein. Tilskuddsfôr.

Jahti&Vahti Storfe er laget av finsk biffkjøtt, og vi skjemmer bort hunden 
med et kjøttinnhold på 94 %. Inneholder bare én kilde til animalsk protein, 
varmtørket biff, dette for å unngå allergier. Inneholder ikke korn, fargestoff 
eller konserveringsmidler.

Hver pose med Jahti&Vahti snacks er laget av finske råvarer og inneholder bare ett animalsk protein, noe 
som gjør det enkelt å velge hundens favoritt og samtidig unngå allergisk reaksjon. Jahti&Vahti snacks inne-
holder ikke korn, konserveringsmiddel eller fargestoffer. Velsmakende finsk kjøtt.

Jahti&Vahti KALKUN

Jahti&Vahti SVIN

Jahti&Vahti VOM

Jahti&Vahti STORFE



NÆRINGSSTOFFER, VITAMINER OG SPORSTOFFER

PROTEIN 23,0 23,5 25,0 20,0 28,0 29,0 25,0 25,0
FETT 10,0 16,0 13,0 8,0 24,0 17,0 12,0 17,0
FIBER 2,7 3,0 2,5 3,0 2,7 2,0 3,0 3,0
ASKE 8,4 7,8 7,0 7,5 8,0 7,1 9,0 7,4
KALSIUM 2,0 1,8 1,4 1,9 2,0 1,6 1,9 1,35
FOSFOR 1,15 1,1 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 0,85
MAGNESIUM 0,1 0,1 0,11 0,14 0,11 0,1 0,12 0,1
NATRIUM 0,45 0,45 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,45
KALIUM 0,40 0,45 0,45 0,50 0,45 0,55 0,50 0,8
OMSETTBAR 
ENERGI 14,8 16,2 15,6 14,7 17,4 16,5 15,6 16,0

 LAMMAS JA RIISI ENERGIA KANA JA RIISI KEVYT   EXTRA ENERGIA  PENTU   JUNIOR VILJATON

NÆRINGSSTOFFER %

VITAMINER OG SPORSTOFFER / KG

A-VITAMIN, µg  18 000,0 15 000,0 13 000,0 10 000,0 15 000,0 24 000,0 12 000,0 24 000,0
D3-VITAMIN, µg 1 800,0 1 500,0 1 300,0 1 200,0 1 500,0 1800,0 1200,0 1800,0
E-VITAMIN, MG 200,0 200,0 150,0 80,0 200,0 220,0 80,0 220,0
B1-VITAMIN, MG 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 10,0 15,0
B2-VITAMIN, MG 20,0 10,0 15,0 15,0 15,0 20,0 15,0 20,0
B6-VITAMIN, MG 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 15,0 20,0
B12-VITAMIN, MG 0,1 0,09 0,07 0,1 0,09 0,1 0,1 0,1
KALSIUM-D 50,0 40,0 35,0 40,0 40,0 50,0 30,0 50,0
NIASCIN, MG 90 70 60 60 70 90 60 90,0
FOLSYRE, MG 5,0 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 6,0 5,0
BIOTIN, MG 0,8 0,8 0,65 0,2 0,8 1,0 0,25 1,0
TAURIN, MG 1000,0 - - - - 1000,0 - 1000,0
KARNITIN, MG - - - - - 200,0 - 250,0
KOLINKLORID, MG 1000,0 1500,0 1500,0 1250,0 1500,0 1500,0 - 1500,0
SELEN, MG 0,25 0,22 0,25 0,2 0,22 0,3 0,2 0,35
JERN, MG 180,0 160,0 200,0 100,0 160,0 200,0 200 180,0
MANGAN, MG 16,0 14,0 16,0 10,0 13,0 16,0 16,0 16,0
SINK, MG 160,0 140,0 160,0 135,0 140,0 180,0 160,0 160,0
KOBBER,MG 15,0 15,0 20,0 12,0 18,0 20,0 15,0 20,0
JOD, MG 2,0 1,75  2,0 2,3 1,8 2,0 2,0 2,0

 LAMMAS JA RIISI ENERGIA KANA JA RIISI   KEVYT     EXTRA ENERGIA  PENTU   JUNIOR VILJATON



INGREDIENSER

Protein 21,5 %
Fett 19,5 %
Fiber 4,5 %
Kalsium 0,22g/kg
Fosfor 0,18g/kg
Energi  241 kcal/ 100g

Biff og svinekjøtt, soya, betefiber, linfrø,gryn, krydder, vitaminer. 
Tilsatt EU-godkjent konserveringsmiddel (E250).

Energia, Kana ja Riisi, Kevyt ja Extra Energia:
• sekk 15 kg  • pall 45 x 15 = 675 kg
Viljaton, Lammas ja Riisi ja Pentu:
• sekk 10 kg  • pall 32 x 10 kg = 320 kg
Jahti&Vahti kjøttpølse:
• sekk 1 kg  • aske 10 x 1 kg = 10 kg

A-vitamin, µg 3 700
D-vitamin, µg 380
E-vitamin, mg 43

NÆRINGSSTOFFER   VITAMINER

INGREDIENSER

BESTANDDELER

KJØTTPØLSE, INGREDIENSER

• LAMMEKJØTT • - - - - - - -
• FJÆRFEKJØTT  - •  •  •  • •  • •
• SVINEKJØTT - •  -  •  • -  • -
• HYDROLYSERT ANIMALSK PROTEIN - • - - • - • -
• HYDROLYSERT FJÆRFE PROTEIN - • - - - • - •
• FJÆRFE FETT • • • •  • •  • •
• RIS • • • - - • - -
• ERTEMEL - - - - - - -  •
• ERTESTIVELSE • - - - - - - -
• ANIMALSK FETT - -  -  • • -  • -
• MAIS • • •  •  •  •  • -
• MAISGLUTEN • - - - - • - -
• BYGG - • -  • •  -  • -
• SØTPOTET - - - - - - - •
• BETEFIBER  • -  •  •  •  • • •
• JOHANNESBRØDKJERNEMEL • - - - - - - •
• EPLE - - - - - - - •
• MINERALER • • •  • •  • • •
• GJÆR • - -  -  -  -  - •
• INULIN - - - -  - • -   •
• BHT - - - • - - - -
• GRØNNLEPPEMUSLING - - - - - • - •

PAKNINGSSTØRRELSER

 LAMMAS JA RIISI ENERGIA KANA JA RIISI KEVYT EXTRA ENERGIA    PENTU JUNIOR   VILJATON



KOSTTILSKUDD OG PLEIEPRODUKTER

Jahti&Vahti Omega olje er basert på rapsolje 
av høy kvalitet, linolje, havtornolje og fiskeolje.  
I tillegg til høykvalitets oljekilder har Omega Oil 
blitt supplement med E- vitamin, som i økende 
grad er nødvendig hver gang du tilfører olje i 
kostholdet til hunden.  Omega Oil til hunden gir 
god næring og tilskudd til så vel huden, pelsen og 
leddene. 

Produktet inneholder 10,43 % Omega-3 fett- 
syrer og 27,83 % Omega-6 fettsyrer.

Laksolje anbefales spesielt for å opprettholde 
velvære til pels, hud, fotputer og ledd. Høyt inne-
hold av Omega-3 fettsyrer, som er viktige for 
kroppen, spesielt EPA og DHA. 

Produktet inneholder Omega-3 fettsyrer (EPA, 
DHA, alfa-linolensyre) 21,6 % og Omega-6 fett-
syrer (arakidonsyre) 8,9 %.

Linolje er en smaksforsterker og øker opptaket 
av næringsstoffer. Linfrøolje inneholder mange 
essensielle fettsyrer som opprettholde hundens 
og hudens velvære. Den opprettholder også god 
tarmfunksjon. Effekten av linolje kan merkes et-
ter 1–2 mnd. 

Produktet inneholder 65 % Omega-3 fettsyrer 
(alfa-linolensyre) og 14 % Omega-6 fettsyrer 
(linolsyre).

OMEGA OLJE
Flytene tilskuddsblanding for hunder  
1000 ml

LAKSEOLJE
Flytende tilskuddsblanding for hunder      
1000 ml

LINOLJE
Flytene tilskudd til tørrfôr for hunder    
200 ml

Jahti&Vahti Biotin tabletter er utviklet for å 
opprettholde god hud, pels og klør på hunden. 
Biotinet, methioninet og sinken i produktet 
fungerer som en veldig effektiv kombinasjon for 
hud og pelsproblemer. Kan gis kontinuerlig eller 
som behandling, for eksempel ved røyting eller 
forberedelse til utstilling.

BIOTIN-TABLETT
For god hud, pels og klør 
120 stk



Jahti&Vahti Merilevä inneholder 100 % blære-
tang (Ascophyllum nodosum). Høstet utenfor 
Irlands kyst i rene nordatlantiske farvann. Tang 
er rik på naturlige mineraler og sporstoffer, og er 
et utmerket supplement til andre næringsstoffer. 
Tilstrekkelig inntak av sporstoffer er spesielt vik-
tige for voksende hunder, hunder i aktiv bruk, 
drektige og ammende tisper, samt eldre hunder.

Jahti&Vahti Melkesyrebakterier er et supple-
rende fôrtilskudd og anbefales ved lidelser som 
diaré.  Melkesyrebakterier balanserer pH i tarm-
systemet og fremmer vedlikehold og dannelse 
av en best mulig mikrobiell belastning i tarmen. 
I tillegg til melkesyrebakterien, inneholder pro-
duktet fekal kalprotein og pektin og en patentert 
Progut® eterisk kur.

Drikkepulver blandes med vann og gis innen  
30 minutter etter ferdig økt. Denne blandingen er 
ikke bare for å motvirke dehydrering, men også 
for å   fylle kroppens energilagre. Inneholder høye 
nivåer av maltodekstrin, som hurtig supplerer 
karbohydrater, glykogenlagre etter anstrengelse. 
I tillegg inneholder produktet protein, vitaminer, 
magnesium og sink. Antioksidantvirkende vita-
min E og C. I tillegg inneholder produktet carne-
ten, som forbedrer bruken av fett som energikilde.

TANG
Spor- og næringsstoff tilskudd for fôring av 
alle hunder / 500 g

MELKESYRE
Mage og Tarmproblemer  
150 g

RECOVERY PULVER
Hurtig restitusjon etter harde arbeidsøkter
600 g

Jahti&Vahti Nivelravinne er utviklet for å opprett-
holde normal funksjon av hundens ledd. I tillegg 
til MSN inneholder produktet både glukosamin, 
kondroitinsulfat, C-vitamin, aminosyrer og sink 
– mangan i den meget lettabsorberende glycin.    
Produktet inneholder glukosaminsulfat, som er 
en av de mest absorberbare og anvendelige for-
mene for glukosamin.

NÆRING FOR LEDD
For å opprettholde normal og gode ledd  
hos hunder / 400 g



”Den rimelige prisen og den store flasken fikk meg til å velge produktet før-
ste gang. Jeg ble veldig positivt overrasket over kvaliteten på produktet. Det 
skummer ordentlig, noe som er viktig når du vasker en langhåret hund. Godt 
med skum gjør sjampoen drøyere, og jeg bruker bare en brøkdel av sjampo-
en sammenlignet med de jeg brukte tidligere da jeg vasket med andre sjam-
poer” sier Sara Suorsa.

”I tillegg er Jahti&Vahti sjampo lett å skylle ut, og man trenger ikke skylle 
lenge og flere ganger, slik som tidligere” sier Sara Suorsa.

Saran Urho hund Adolf av Metsâtalo er blitt et forbilde for rasen etter sin 
2-årsdag. Mange rasekjennere har beundret kvalitet, renhet og glansen i den-
ne flotte pelsen.

Sjampo er viktig i forberedelser  
til utstilling
Sara Suorsa, som er på mange utstillinger vasker alltid hunden 
sin Uro i forkant av dette. Hun har brukt mange ulike hunde-
sjampoer, men Jahti&Vahti hundesjampo er favoritt.

Metsätalon Adolf

Passer også til sensitiv hud. Inneholder naturlige 
oljer som beskytter pels og hindrer statisk elektri-
sitet. Balsam forbedrer glansen i pelsen, reduse-
rer kløe og flass. Inneholder den beroligende og 
behandlende Aloe Vera og den finske granisolerte 
antimikrobielle blomst ekstrakt, som er en vel-
dig effektiv antioksidant mot irritasjon i huden. 
Duftfritt, fargeløst og trygt å bruke.

Potesalve behandler og beskytter hundens po-
ter. Kremen holder potene myke og smidige, 
forhindrer betennelse i sprekker og sår, og bidrar 
til at det gror raskere og reduserer kløe. Denne 
antiseptiske kremen inneholder f.eks. tea tre olje, 
vitamin C og E samt MSM.

SJAMPO
En skånsom sjampo som rengjør effektiv  
500 ml

POTESALVE
For beskyttelse av poter  
150 g



Jahti&Vahti 

STORKJØP!

lykkelige
hunder

Jahti&Vahti tørrfôrsekker kan  
resirkuleres som papiravfall.

Når du bestiller minst en pall med Jahti&Vahti-fôrsekker om 
gangen, får du fôret til en rimeligere pris og gunstige frakt-
kostnader.

Minste ordrevolum er 675 kg. Det vil si 45 sekker på 15 kg. Pallen kan ha 
flere forskjellige fôrtyper, for eksempel Jahti&Vahti Kylling og Ris og Jah-
ti&Vahti Extra Energi. Pallen blir levert til din adresse eller hentes kostnads-
fritt på vårt lager ved Berger (Skedsmokorset).

Ønsker du mer informasjon og et detaljert tilbud fra oss, send en fore-
spørsel til kontakt@toppfor.no.



toppfor.no

Når kvalitet er viktig!

Lik og følg ToppFôr Norge på facebook og Instagram!  
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Jahti&Vahti får du hos ToppFôr Norge as, hos våre forhandlere og i utvalgte butikker.

www.toppfor.no

toppfornorgeas #toppfornorge


