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Din hunds bästa
följeslagare genom livet
Ett svensktillverkat foderalternativ
när du söker det bästa

Canami är ett nytt
foderprogram,
som innehåller
allt din hund kan
önska sig
Programmet omfattar valpfoder för
såväl små som stora raser.
Här finns även vuxenfoder där hänsyn
tagits till rasens storlek.
I sortimentet finner du också lightfoder och högenergifoder. De flesta
av våra vuxenfoder är helt utan vete.
I foderdeklarationerna framgår också
att proteindelen är övervägande
animalisk.
Självklart finns glukosamin, en
balanserad sammansättning av
omega 3 och 6 med i samtliga foder.
Du kan mer i detalj studera varje
foders exakta uppbyggnad och sammansättning, när du läser om de
olika foderprodukterna.

En lydig hund, det är ditt ansvar.
En välmående och sund hund med
bra immunförsvar och bra tillväxt,
det bidrar Canami till.
Läs om det foder du har idag.
Jämför oss med de absolut bästa.
Jämför också gärna priset.
Du kommer att se att Canami är ett
mycket klokt foderval.

Varför jag valde
Canami hundfoder
En vallhund ställs inför många utmaningar.
Förutom själva jobbet, som är hårt
och ansträngande, utsätts hundarna
för mycket väder och vind. Kylan är en
annan faktor.
Det är således många näringsdepåer
som skall fyllas på hos hunden. Efter
många års användande av Canami
hundfoder vet jag att hunden får den
näring som behövs för en välmående
och aktiv hund.

Ulf Eng
Svenska Vallhundsklubben
Foto: Torleif Halvorsen

Snöexpressens
kennel
Vi har hållit på med polarhundar
sedan 1989. Från början med Alaskan
Malamute, men på senare år Siberian
Husky. Avlar och tränar främst för
sprinttävlingar sex- och åttaspann,
men kör även en hel del nordisk stil.
Har även jobbat med tjänstehundar
från Hundskolan i Sollefteå som
fodervärd och har också en schäfer
på kenneln som vi tränar både spår
och drag med. Vi har genomgående
använt Canamis foderprogram på alla
hundar ända sedan 1995 med
mycket gott resultat.

Patrik och Ann-Marie Kuru, Bräcke

Canami Puppy
Hundmat framtagen just för valpen och unghundens behov. Valpen har inte ett färdigutvecklat
system för matsmältning och kräver därför speciellt lättsmälta och väl sammansatta ingredienser. Allt detta finner du i Canami Puppy.
Canami Puppy finns i två utföranden, för små respektive stora raser. Eftersom hundar av små
och stora raser utvecklas olika har de också behov av ett anpassat valpfoder. Fodret fungerar
också bra till den dräktiga och digivande tiken.

mini

7kg
maxi

10kg
• rätt mängd energi- och proteininnehåll för
den korta och intensiva uppväxttiden
• lättsmälta proteiner och stärkelse, för att
underlätta upptaget för valpen
• höga halter av E- och C vitamin samt
frukto-oligosackarider, som stärker valpens
immunförsvar

• anpassat energi- och proteininnehåll så att
tillväxten inte blir för snabb. Detta ger
valpen en stark benstomme och bra leder
• lättsmälta proteiner och stärkelse, för att
underlätta upptaget för valpen
• höga halter av E- och C vitamin samt
frukto-oligosackarider stärker valpens
immunförsvar

Canami Chicken & Rice
Ett vuxenfoder till alla hundar. Fodret har en mycket hög smaklighet. Således ett foder som
även fungerar utmärkt till hundar med dålig aptit och känsliga magar. Fodret är framtaget i två
varianter för att passa små respektive stora raser.

!

BÄTTRE

för små raser

RE!

BÄTT

7kg

för stora raser

15 kg
• huvudingredienser är kycklingkött och ris
som är lättsmält och näringsrikt
• innehåller nyttiga fibrer från havre, linfrö
och betfiber för en bra mag- och tarmfunktion
• innehåller de fleromättade fettsyrorna
Omega 3 och Omega 6 i ett optimalt
förhållande som gör att hundens hud och
pälskondition blir bra
• innehåller glukosamin och kondroitin som
bidrar till en god ledhälsa

• huvudingredienser är kycklingkött och ris
som är lättsmält och näringsrikt
• innehåller nyttiga fibrer från havre, linfrö
och betfiber för en bra mag- och tarmfunktion
• innehåller de fleromättade fettsyrorna
Omega 3 och Omega 6 i ett optimalt
förhållande som gör att hundens hud och
pälskondition blir bra
• innehåller glukosamin och kondroitin som
bidrar till en god ledhälsa

Canami Regular
Är en mycket bra hundmat till den vuxna hunden med normal aktivitet.
Det är ett mycket prisvärt foder av absolut toppkvalitet. Ett allroundfoder som
passar de flesta raser.

Canami Lamb & Rice
Ett vete-glutenfritt foder för alla hundar. Fodret har även visat sig fungera mycket bra
till hundar med känsliga magar eller med andra allergiproblem.
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• välsmakande knapriga bitar innehållande
alla de näringsämnen, vitaminer
och mineraler, som hunden behöver
• innehåller de fleromättade fettsyrorna
Omega 3 och Omega 6 i ett optimalt
förhållande som gör att hundens hud och
pälskondition blir bra
• innehåller glukosamin och kondroitin som
bidrar till en god ledhälsa

• huvudingredienser är lammkött och ris som
oftast passar utmärkt till hundar med
foderallergi.
• innehåller inget vete eller vetegluten, som
många hundar är överkänsliga emot.
• innehåller de fleromättade fettsyrorna
Omega 3 och Omega 6 i ett optimalt
förhållande som gör att hundens hud och
pälskondition blir bra.
• innehåller glukosamin och kondroitin som
bidrar till en god ledhälsa

Canami Lamb & Rice Light
Framtaget för överviktiga hundar eller hundar med låg aktivitet.
Fodret är således även ett utmärkt seniorfoder.

Canami Breeder
Välbalanserat högenergifoder för den aktiva och hårt arbetande hunden. Fungerar utmärkt
också till dräktiga tikar. Ett mycket bra alternativ till hundar som har svårt att gå upp i vikt.
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LIGHT

10kg

15 kg
• sänkt energiinnehåll med bibehållna höga
näringsvärden och smaklighet
• innehåller inget vete eller vetegluten
• huvudingredienser är lammkött och ris som
hundar med foderallergi oftast kan använda
• innehåller de fleromättade fettsyrorna
Omega 3 och Omega 6 i ett optimalt
förhållande, som gör att hundens hud och
pälskondition blir bra
• innehåller glukosamin och kondroitin som
bidrar till en god ledhälsa

• huvudingredienser är kycklingkött, majs, ris
och även äggpulver, allt för att få ett
smakligt och lättsmält högenergifoder
• har ett högt innehåll av antioxidanterna Eoch C-vitmin samt frukto-oligosackariden
Profeed som samverkar för ett starkt
immunförsvar
• innehåller de fleromättade fettsyrorna
Omega 3 och Omega 6 i ett optimalt
förhållande som gör att hundens hud och
pälskondition blir bra
• innehåller glukosamin och kondroitin som
bidrar till en god ledhälsa

Foderfakta med våra olika foder
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Box 20, 178 21 EKERÖ • Besöksadress: Skå kyrkby, 179 75 Skå
Tel: +46 (0)8 20 20 50 • Fax: +46 (0)8 21 25 10 • Kundtjänst petfood: +46 (0)8 24 85 01 • Fax: +46 (0)8 21 42 45
Hemsida: www.spannfod.se • E-mail: info@spannfod.se

