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Mästers Komplett är ett smakligt helfoder för alla hundar med normal aktivitetsnivå.

Mästers Komplett består av högkvalitativa råvaror med ett balanserat innehåll proteiner och kostfibrer FOS 
Profeed® som främjar maghälsan och ger en god mättnadskänsla hos hunden.

Mästers Komplett är också berikat med omega 3 och 6 fettsyror som bidrar till en frisk hud.

Sammansättning: fullkornsvete, kycklingköttmjöl, animaliskt fett, köttbenmjöl, betfiber, vetekli, fullkornshavre, 
linfrö, FOS Profeed®, mineraler och vitaminer.

    Mästers Komplett

Mäster Valp är ett helfoder anpassat för den växande hunden. Valpen skall inte ha en allt för snabb tillväxt för 
att benstomme och leder skall hinna att utvecklas och bli starka och hållbara.

Mästers Valp innehåller därför högvärdiga proteiner från kött och anpassad energi från fett och kolhydrater. 
Vidare innehåller Mästers Valp höga halter av antioxidanterna E- och C-vitamin som stärker valpens
immunförsvar. Mästers Valp har också tillsats av prebiotikan FOS Profeed® som på ett naturligt sätt främjar 
valpens magtarmhälsa och immunförsvar. 

Sammansättning: kycklingkött, animaliskt fett, fullkornsvete, majs, fullkornskorn, hydrolyserat animaliskt     
protein, ris, hydrolyserat vegetabiliskt protein, sockerbetsfiber, köttbuljong, köttmjöl, fullkornshavre, bryggerijäst, 
linfrö, hydrolyserad fiber (Arbocel), blodmjöl, monokalciumfosfat, äggpulver, FOS Profeed®, Lecitin och BioCholin 
(naturlig kolinkälla).

Mästers Valp

Alla våra foder är framtagna enligt senaste vetenskapliga rön
i samråd med veterinärer och experter på hundars kostbehov.

Vi tillverkar endast foder av noga kontrollerade råvaror och
berikar med mineralämnen, vitaminer samt kostfibrer enligt
väl avvägda recept.

Kvalitén på våra produkter håller alltid samma höga standard. 
Rätt näring spelar en viktig roll för att din hund skall få den bästa 
möjligheten till ett gott och välbefinnande liv.



Mästers Lamm & Ris Aktiv är ett helfoder baserat på lammkött och ris med extra mycket energi, speciellt 
lämpat för arbetande hundar och digivande tikar. Mästers Lamm & Ris Aktiv är vetefritt. Lammkött och ris är 
lättsmälta och skonsamma råvaror och passar även bra för hundar med känslig mage.

Mästers Lamm & Ris Aktiv är berikad med lättupptagliga mikromineraler och vitaminer som naturligt D-vitamin 
för att stärka skelettet. Vidare innehåller fodret prebiotika och antioxidanter som stärker immunförsvaret och 
neutraliserar fria radikaler som bildas i ökad omfattning hos aktiva hundar.
 
Sammansättning: torkade produkter av animaliskt ursprung (lamm 17%), ris, vegetabiliskt fett, korn,                   
vegetabiliska fibrer, linfrö, äggpulver, bryggerijäst, majsgluten, fiskolja, FOS Profeed®, kondroitinsulfat,               
glukosamin, torkat solanum glaucophyllom (naturligt D-vitamin). 

   Mästers Lamm & Ris Aktiv

Mästers Jakt är ett helfoder för en normalt till hårt arbetande hund. Fodret är framtaget för att möta jakthundens 
behov av lättupptaget protein och energi i rätt mängd under en krävande jaktsäsong. Givetvis kan Mästers Jakt 
användas av andra hundar med högt energibehov.

Mästers Jakt innehåller balanserad nivå av stärkelse och fett. Lättupptaglig stärkelse tillför snabb energi under 
början av jakten, medan fett används successivt under jakten för att maximera uthålligheten hos hunden. 

Mästers Jakt har en exklusiv kombination av näringsämnen som bidrar till god led- och magtarmhälsa och en 
förstärkt blandning av antioxidanter som hjälper till att neutralisera fria radikaler som bildas vid hög
ansträngning vid jakt.

Sammansättning: kycklingköttmjöl, fullkornsvete, animaliskt fett, korn, vetekli, havre, betfiber, hydrolyserat 
animaliskt protein, linfrö, hemoglobinpulver, FOS Profeed®, mineraler och vitaminer.

Mästers Jakt

Mästers Extra+ är ett hundfoder för den hårt arbetande hunden som jakt, sport- och andra hårt arbetande hundar. 
Mästers Extra+ förbättrar den hårt arbetande hundens uthållighet och höjer prestationen under extrema förhål-
landen som hård kyla och hög arbetsbelastning. Fodret underlättar återhämtningen efter ett hårt arbetspass så att 
hundens uthållighet över tid förbättras. 

Mästers Extra+ innehåller ämnen som motverkar fria radikaler som bildas i kroppen vid hårt arbete s.k. oxidativ 
stress. För att bekämpa de fria radikalerna som bildas och återuppbygga skadade celler så måste immunförsvaret 
hållas på hög nivå. Detta uppnås med ett högt innehåll av vitaminerna C och E samt Macrogard® som innehåller 
beta- 1,3 och 1,6-glukaner som stimulerar och stärker kroppens immunförsvar. Mästers Extra+ innehåller även     
FOS Profeed® som gynnar god tarmhälsa.

Sammansättning: kycklingmjöl, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein, vete, korn, havre, köttbenmjöl, 
betfiber, kycklingbuljong, Hamlet Protein, linfrömjöl, vetekli, skummjölkspulver, vegetabiliskt fett, vassleprotein 
isolat, hemoglobin, FOS Profeed®, beta-1,3/1,6 glukan, mineraler och vitaminer.

Mästers Extra+
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Sammansättning
Mästers Komplett är ett helfoder för den vuxna hunden  under normala
förhållanden eller låg aktivitet, till exempel under icke jaktsäsong.

Mästers Komplett består av högkvalitativa och smakliga råvaror och ger din
hund all näring den behöver, vilket gör att du inte behöver ge din hund några
andra tillsatser.

Mästers Komplett innehåller också prebiotikan Profeed® som är en kort
kedjig frukt-oligosackarid (scFOS) som på ett naturligt sätt stabiliserar hundens
mag-tarm funktion och stärker immunförsvaret. Vidare har Mästers Komplett ett
högt innehåll av E- och C-vitaminer som också hjälper till att stärka immunförsvaret.

Råvaruinnehåll: Fullkornsvete, kycklingköttmjöl, animaliskt fett, köttbenmjöl,
betfiber, vetekli, fullkornshavre, linfrö, Profeed®, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 20,0 % Vitamin A 10 000 IE

D nimatiV % 0,01tteF 3 1 000 IE
N.F.E (kolhydrater) 52,0 % Vitamin E 125 mg
Växttråd 2,0 % Vitamin C 100 mg
Råaska (mineraler)           6,0 % Vitamin B1 4 mg
Vatten 10,0 % Vitamin B2 6 mg

Vitamin B6 6 mg
Mineraler per kg: Vitamin B12 0,04 mg
Kalcium 1,3 % Niacin 25 mg
Fosfor 1,0 % Pantotensyra 11 mg
Järn 100 mg Biotin 0,13 mg
Koppar (kopparsulfat) 12 mg Kolin 1 200 mg
Mangan 25 mg

gm 002kniZ Energivärde per 100g:
gk/JM 1,41 igrene rabsgninttäsmO gm 2doJ

Selen (natriumselenit) 0,3 mg Storlek: 18 kg

Mästers Komplett
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    Mästers Komplett

Mästers Jakt är ett hundfoder för den normalt hårt arbetande fullvuxna hunden. 
Det är framtaget för att möta jakthundens behov under jaktsäsongen. Givetvis
kan fodret användas av andra hundar med högt energibehov.

Mästers Jakt är ett mycket smakligt helfoder med god smältbarhet, vilket är
extra viktigt för den hårt arbetande hunden. Det gör att hunden snabbt kan ta
upp näring och vitaminer.

Mästers Jakt innehåller också prebiotikan Profeed® som är en kort kedjig
frukt-oligosackarid (scFOS) som på ett naturligt sätt stabiliserar hundens
mag-tarm funktion och stärker immunförsvaret. Vidare har Mästers Jakt ett högt
innehåll av E- och C-vitaminer som också hjälper till att stärka immunförsvaret. 

Råvaruinnehåll: kycklingköttmjöl, fullkornsvete, animaliskt fett, korn, vetekli,
havre, betfiber, hydrolyserat animaliskt protein, linfrö, hemoglobinpulver,
profeed, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 26,0 % Vitamin A 20 000 IE

D nimatiV % 0,61tteF 3 2 000 IE
N.F.E (kolhydrater) 39,0 % Vitamin E 250 mg
Växttråd 3,0 % Vitamin C 200 mg
Råaska (mineraler) 6,0 % Vitamin B1 7 mg
Vatten 10,0 % Vitamin B2 12 mg

Vitamin B6 12 mg
Mineraler per kg: Vitamin B12 0,08 mg
Kalcium 1,5 % Niacin 50 mg
Fosfor 1,0 % Pantotensyra 23 mg

gm 52,0nitoiBgm 002nräJ
Koppar (kopparsulfat) 22 mg Kolin 1 500 mg
Mangan 50 mg

gm 004kniZ Energivärde per 100g:
gk/JM 2,51 igrene rabsgninttäsmO gm 5,3doJ

Selen (natriumselenit) 0,45 mg Storlek: 15 kg

Mästers Extra+ är ett hundfoder för den hårt arbetande hunden som jakt,
sport- och andra hårt arbetande hundar. Mästers Extra+ förbättrar den hårt
arbetande hundens uthållighet och höjer prestationen under extrema
förhållanden som hård kyla och hög arbetsbelastning. Fodret underlättar åter-
hämtningen efter ett hårt arbetspass så att hundens uthållighet över tid förbättras. 

Mästers Extra+ innehåller ämnen som motverkar fria radikaler som bildas i
kroppen vid hårt arbete s.k. oxidativ stress. För att bekämpa de fria radikalerna
som bildas och återuppbygga skadade celler så måste immunförsvaret hållas på
hög nivå. Detta uppnås med ett högt innehåll av vitaminerna C och E samt
Macrogard® som innehåller beta- 1,3 och 1,6-glukaner som stimulerar och
stärker kroppens immunförsvar. Mästers Extra+ innehåller även Profeed® en
kort kedjig frukto-oligosackarider (scFOS) som gynnar god tarmhälsa.

Råvaruinnehåll: kycklingmjöl, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein,
vete, korn, havre, köttbenmjöl, betfiber, kycklingbuljong, Hamlet Protein, linfrö-
mjöl, vetekli, skummjölkspulver, vegetabiliskt fett, vassleprotein isolat, hemo-
globin, Profeed®, beta-1,3/1,6 glukan, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 30,0 % Vitamin A 20 000 IE

D nimatiV % 0,32tteF 3 1 300 IE
N.F.E (kolhydrater) 26,5 % Vitamin E 600 mg
Växttråd 3,0 % Vitamin C 300 mg
Råaska (mineraler) 7,5 % Vitamin B1 5 mg
Vatten 10,0 % Vitamin B2 8 mg

Vitamin B6 8 mg
Mineraler per kg: Vitamin B12 0,4 mg
Kalcium 1,3 % Niacin 35 mg
Fosfor 0,9 % Pantotensyra 15 mg
Magnesium 0,07 % Biotin 0,25 mg

gm 000 2niloKgm 051nräJ
Koppar 16 mg
Mangan 35 mg Energivärde per 100g:

gk/JM5,61 igrene rabsgninttäsmO gm 062kniZ
 gm 5,2doJ Storlek: 15 kg

Selen (natriumselenit) 0,5 mg

Mästers Extra+Mästers Jakt

Mästers Jakt

Mästers Jakt är ett hundfoder för den normalt hårt arbetande fullvuxna hunden. 
Det är framtaget för att möta jakthundens behov under jaktsäsongen. Givetvis
kan fodret användas av andra hundar med högt energibehov.

Mästers Jakt är ett mycket smakligt helfoder med god smältbarhet, vilket är
extra viktigt för den hårt arbetande hunden. Det gör att hunden snabbt kan ta
upp näring och vitaminer.

Mästers Jakt innehåller också prebiotikan Profeed® som är en kort kedjig
frukt-oligosackarid (scFOS) som på ett naturligt sätt stabiliserar hundens
mag-tarm funktion och stärker immunförsvaret. Vidare har Mästers Jakt ett högt
innehåll av E- och C-vitaminer som också hjälper till att stärka immunförsvaret. 

Råvaruinnehåll: kycklingköttmjöl, fullkornsvete, animaliskt fett, korn, vetekli,
havre, betfiber, hydrolyserat animaliskt protein, linfrö, hemoglobinpulver,
profeed, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 26,0 % Vitamin A 20 000 IE

D nimatiV % 0,61tteF 3 2 000 IE
N.F.E (kolhydrater) 39,0 % Vitamin E 250 mg
Växttråd 3,0 % Vitamin C 200 mg
Råaska (mineraler) 6,0 % Vitamin B1 7 mg
Vatten 10,0 % Vitamin B2 12 mg

Vitamin B6 12 mg
Mineraler per kg: Vitamin B12 0,08 mg
Kalcium 1,5 % Niacin 50 mg
Fosfor 1,0 % Pantotensyra 23 mg

gm 52,0nitoiBgm 002nräJ
Koppar (kopparsulfat) 22 mg Kolin 1 500 mg
Mangan 50 mg

gm 004kniZ Energivärde per 100g:
gk/JM 2,51 igrene rabsgninttäsmO gm 5,3doJ

Selen (natriumselenit) 0,45 mg Storlek: 15 kg

Mästers Extra+ är ett hundfoder för den hårt arbetande hunden som jakt,
sport- och andra hårt arbetande hundar. Mästers Extra+ förbättrar den hårt
arbetande hundens uthållighet och höjer prestationen under extrema
förhållanden som hård kyla och hög arbetsbelastning. Fodret underlättar åter-
hämtningen efter ett hårt arbetspass så att hundens uthållighet över tid förbättras. 

Mästers Extra+ innehåller ämnen som motverkar fria radikaler som bildas i
kroppen vid hårt arbete s.k. oxidativ stress. För att bekämpa de fria radikalerna
som bildas och återuppbygga skadade celler så måste immunförsvaret hållas på
hög nivå. Detta uppnås med ett högt innehåll av vitaminerna C och E samt
Macrogard® som innehåller beta- 1,3 och 1,6-glukaner som stimulerar och
stärker kroppens immunförsvar. Mästers Extra+ innehåller även Profeed® en
kort kedjig frukto-oligosackarider (scFOS) som gynnar god tarmhälsa.

Råvaruinnehåll: kycklingmjöl, animaliskt fett, hydrolyserat animaliskt protein,
vete, korn, havre, köttbenmjöl, betfiber, kycklingbuljong, Hamlet Protein, linfrö-
mjöl, vetekli, skummjölkspulver, vegetabiliskt fett, vassleprotein isolat, hemo-
globin, Profeed®, beta-1,3/1,6 glukan, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 30,0 % Vitamin A 20 000 IE

D nimatiV % 0,32tteF 3 1 300 IE
N.F.E (kolhydrater) 26,5 % Vitamin E 600 mg
Växttråd 3,0 % Vitamin C 300 mg
Råaska (mineraler) 7,5 % Vitamin B1 5 mg
Vatten 10,0 % Vitamin B2 8 mg

Vitamin B6 8 mg
Mineraler per kg: Vitamin B12 0,4 mg
Kalcium 1,3 % Niacin 35 mg
Fosfor 0,9 % Pantotensyra 15 mg
Magnesium 0,07 % Biotin 0,25 mg

gm 000 2niloKgm 051nräJ
Koppar 16 mg
Mangan 35 mg Energivärde per 100g:

gk/JM5,61 igrene rabsgninttäsmO gm 062kniZ
 gm 5,2doJ Storlek: 15 kg

Selen (natriumselenit) 0,5 mg

Mästers Extra+Mästers Jakt

Mästers Extra+

Mästers Komplett är ett helfoder för den vuxna hunden  under normala
förhållanden eller låg aktivitet, till exempel under icke jaktsäsong.

Mästers Komplett består av högkvalitativa och smakliga råvaror och ger din
hund all näring den behöver, vilket gör att du inte behöver ge din hund några
andra tillsatser.

Mästers Komplett innehåller också prebiotikan Profeed® som är en kort
kedjig frukt-oligosackarid (scFOS) som på ett naturligt sätt stabiliserar hundens
mag-tarm funktion och stärker immunförsvaret. Vidare har Mästers Komplett ett
högt innehåll av E- och C-vitaminer som också hjälper till att stärka immunförsvaret.

Råvaruinnehåll: Fullkornsvete, kycklingköttmjöl, animaliskt fett, köttbenmjöl,
betfiber, vetekli, fullkornshavre, linfrö, Profeed®, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 28,0 % Vitamin A 15 000 IE

D nimatiV % 0,81tteF 3 1 500 IE
N.F.E (kolhydrater) 35,2 % Vitamin E 350 mg
Växttråd 2,3 % Vitamin C 200 mg
Råaska (mineraler)          6,5 % Vitamin B1 6 mg
Vatten 10,0 % Vitamin B2 9 mg

Vitamin B6 9 mg
Mineraler per kg: Vitamin B12 0,06 mg

Niacin 38 mg
Pantotensyra 17 mgJärn            165 mg

             Biotin 0,2 mg
Koppar (kopparsulfat)          15 mg

             Kolin 1 500 mg
Mangan 34 mg

gm 013kniZ
Energivärde per 100g:

gk/JM 7,51 igrene rabsgninttäsmO
 gm 2,7doJ

Selen (natriumselenit) 0,45 mg
Storlek: 8 kg

valp
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Koppar (Sulfat pentahydrat)   15 mg

             Folsyra     0,6 mg

Mästers Valp

Mästers
Lamm & Ris Aktiv

Mästers Komplett är ett helfoder för den vuxna hunden  under normala
förhållanden eller låg aktivitet, till exempel under icke jaktsäsong.

Mästers Komplett består av högkvalitativa och smakliga råvaror och ger din
hund all näring den behöver, vilket gör att du inte behöver ge din hund några
andra tillsatser.

Mästers Komplett innehåller också prebiotikan Profeed® som är en kort
kedjig frukt-oligosackarid (scFOS) som på ett naturligt sätt stabiliserar hundens
mag-tarm funktion och stärker immunförsvaret. Vidare har Mästers Komplett ett
högt innehåll av E- och C-vitaminer som också hjälper till att stärka immunförsvaret.

Råvaruinnehåll: Fullkornsvete, kycklingköttmjöl, animaliskt fett, köttbenmjöl,
betfiber, vetekli, fullkornshavre, linfrö, Profeed®, mineraler och vitaminer.

Näringsinnehåll per kg: Vitaminer per kg:
Råprotein 28,0 % Vitamin A 12 000 IE

D nimatiV % 0,81tteF 3 1 200 IE
N.F.E (kolhydrater) 35,0%  Vitamin E 200 mg
Växttråd 2,2 % Vitamin C 200 mg
Råaska (mineraler)          6,8 % Vitamin B1 5 mg
Kalcium           1,5%
Fosfor            1,1%
Vatten            10,0%

2 8 mg
Vitamin B6 8 mg

Mineraler per kg:
Vitamin B12 0,05 mg
Niacin 30 mg
Pantotensyra 14 mgJärn            150 mg

             Biotin 0,15 mgKoppar (kopparklorid)          15 mg
             Kolin 1 500 mgMangan 30 mg

gm 032kniZ Energivärde per 100g:
gk/JM 7,51 igrene rabsgninttäsmO gm 2,0doJ

Selen (natriumselenit) 0,4 mg Storlek: 15 kg

valp
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Mästers hundfoder
Ett svensktillverkat foderprogram 

utvecklat i samråd med 
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