KW ØRREDOLIE – til et sundt liv
Naturlig – frisk – dansk –
bæredygtig – høj kvalitet
KW Ørredolie er et velsmagende tilskudsfoder i
høj kvalitet, til hunde og katte. Den er særligt
velegnet til dyr med pelsproblemer, som tør hud
og pels samt kløe.
KW Ørredolie er en naturlig fiskeolie, produceret
af 100 % friske råvarer, der har et højt indehold
af alle de sunde fedtsyrer (omega 3, 6, 7, 9 og 11).
Fordelingen af fedtsyrerne er som i fisken.
Omega-3: ca. 15-20%
Omega-6: ca. 10%
Omega-7: ca. 6%
Omega-9: ca. 25%
Omega-11: ca. 6%

BÆREDYGTIGHED
Omega fedtsyrer er sunde for dine dyr, men det er et kendt
faktum, at verdenshavene ikke er en uudtømmelig kilde af de
fisk, som indeholder de sunde omega fedtsyrer. Derfor er der
stadig større fokus på at skabe alternative bæredygtige og
miljøvenlige kilder.
Yderligere er havet ikke længere så rent, som det var engang,
og tung industri har gjort, at vildtlevende fisk i dag optager
store mængder tungmetaller, PCB og dioxiner.
KW Ørredolie er udvundet fra danske regnbueørreder,
som er opdrættet i rent dansk grundvand – fri for
forurening.
KW Ørredolie er produceret af 100% bæredygtig, sporbar
og miljøvenlig udnyttelse af restprodukter fra dansk
fiskefiletproduktion til human konsum.
Regnbueørredernes foder består af en
kombination af marint råstof (primært
danske arter som tobis, blåhvilling
mv., alle bæredygtige arter), samt
vegetabilske kilder (non-GMO)
og vitaminer/mineraler.

SUNDT OG VELSMAGENDE
– NEMT OG HYGIEJNISK
AT DOSERE
Den lystætte flaske og den praktiske
doseringspumpe medvirker til, at
ørredolien opbevares og anvendes på
bedste måde, så holdbarheden bliver
optimal.
KW Ørredolie er stabiliseret med
rosmarin ekstrakt.
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EFFEKTER:
•M
 odvirker kløe
og tør hud.
•H
 ar en positiv effekt
på sårheling.
•M
 edvirker til en sund
og blank pels.
•E
 r med til at øge stofskifte,
appetit og energi.
• Sundt for led, kredsløb og nyrefunktion.
• Er med til at styrke immunforsvar og forplantning.

KW ØRREDOLIE ER GARANTERET FRI
FOR TILSÆTNINGSSTOFFER, KUNSTIGE
FARVESTOFFER, KEMIKALIER OG
ANTIBIOTIKA FORDI:
Hele værdikæden kontrolleres fra rogn til olie. Vi ved hvor
fisken kommer fra, hvordan den lever, spiser, slagtes og
presses til olie.
Vandkvalitet og fisk analyseres løbende - derudover
analyseres olien for forureninger, tungmetaller, etc.

KW ØRREDOLIE HAR EN EKSTRAORDINÆR
HØJ FRISKHEDSGRAD FORDI:
Vejen fra fisk til olie er hurtig og kort. Når ørrederne er fanget,
bliver de fileteret samme sted, hvorefter restproduktet straks
ekspederes videre til koldpressemaskinen, hvor olien udvindes.
Denne korte produktionsproces bevirker, at det høje indhold af
omega fedtsyrer og vitaminer ikke går tabt i en transportfase,
til havs eller på land. Hele produktionen foregår på samme sted
i Danmark, til gavn for miljøet.

KW Hunde- & Katteartikler A/S
henviser til nærmeste forhandler på
Tlf.: 36 75 78 60 eller på kwpet@kw.dk

KW Hunde- & Katteartikler A/S er et grossistfirma, der
leverer produkter af høj kvalitet til dyrehandlere, dyrlæger,
hundefrisører og specialbutikker. Udover KW pelsplejeserien
og KW SMART serien, består varesortimentet af
et stort udvalg af bl.a. træningsrekvisitter,
legetøj, liner, halsbånd og snacks.

Læs mere på: www.kw.dk

