
Ett av få tørrfôr 
som kommer i 
resirkulerbare 

poser

NYHET!
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C-BIO-D 4 kg

F-BIO-D 3x2 kg

CT-BIO ORGANIC  
TREATS 100 g

FT-BIO ORGANIC  
TREATS 50 g

SPECIFIC™ Organic - 
ET NYTT SORTIMENT ØKOLOGISK FÔR 

Tørrfôr, våtfôr og godbiter 
til hund og katt.

• Inneholder minst 95% 
økologiske råvarer

• Stor andel ferske og 
økologiske animalske 
råvarer

• Pakket i resirkulerbare 
poser

C-BIO-W FISH 5x150 gC-BIO-W BEEF 5x150 g

F-BIO-W FISH 8x100 gF-BIO-W CHICKEN 8x100 g

TØRRFÔR 
Til hund og katt, med fersk 
økologisk kylling og kalkun, 
samt hirse, ris og havre/mais.

VÅTFÔR 
Til hund, med smak av storfe 
og fisk; og til katt, med smak av 
kylling og fisk.

GODBITER
Til hund og katt, med 80% 
fersk økologisk kylling, 
storfe og svin. 

SPECIFIC™ Organic 



HVA BETYR ØKOLOGISK?

€40,7 milliarder
 er verdien av det 

europeiske 
markedet for 
økologiske 
produkter

Markedet vokste 
med +7,8% i løpet 

av 2018 
 og doblet på et ti år 

frem til 2018

Med nye SPECIFICTM Organic kan klinikken nå tilby dyreeieren et økologisk alternativ! Det første økologiske sorti-
mentet av veterinærfôr på markedet. Disse dyreeierne har tidligere måtte henvende seg til dyrebutikkene.  

HVORFOR ER ØKOLOGISK FÔR ET BEHOV I SORTIMENTET? 
Å velge økologisk er noe du gjør med ditt hjerte | For engasjerte forbrukere som velger økologisk mat og 
fôr, handler dette om dypt etiske og miljømessige oppfatninger og verdier.

Bekymring for 
vårt miljø

Bekymring for 
dyrevelferden

Økologiske produkter blir 
sett på som sunnere

Økologisk mat anses 
som et bedre miljøvalg en 

konvensjonell mat.

Økologisk mat 
smaker bedre

ØKOLOGISK - ET STORT OG RASKT VOKSENDE MARKED

SPECIFIC™ Organic 
ETT AV DE FØRSTE TØRRFÔRENE I 
RESIRKULERBARE POSER!
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Næring tilføres jorden med naturgjødsel 
eller kompost og ved å rotere mellom 
avlinger som tilfører jorden næring, blant 
annet belgfrukter. Ingen bruk av kunstgjødsel 
er tillatt.

Plantesykdommer og skadedyr skal 
håndteres uten sprøytemidler. Gjennom 
å skape næringsrik jord får man friske og 
sykdomsresistente avlinger, miljøene er 
designet for å oppmuntre dyrelivet til å 
bekjempe skadedyr og sykdommer.

Sykdom hos dyrene håndteres uten 
rutinemessig og profylaktisk bruk av 
medisiner og antibiotika. I stedet brukes 
naturlige metoder som å flytte dyr til nye 
beiter og å holde mindre besetninger under 
sunnere forhold. 

Økologiske husdyr er oppdrettet i et miljø 
som støtter dyrevelferden. Dyrene har 
mer plass og fjøs som er  utformet for å være 
gunstige for deres naturlige adferd, og de blir 
matet hovedsakelig med økologisk fôr. Det gir 
friske og sterke dyr.

Bøndene må tilpasse produksjonen på flere ulike 
måter for å få kalle den økologisk. Dyrevelferd og 
jordbruk uten sprøytemidler og kunstgjødsel er 
kjernen i systemet. 

Innen år 2023 skal alle SPECIFIC™ fôremballasjer 
være resirkulerbare. 

Vi kaller det “Commitment 2023”, en del av 
bærekraftsarbeidet i Circle of Good. 

Nesten alle forpakninger til tørrfôr er 
produsert av flere lag ulike typer plast. 
Disse beskytter fôret godt, MEN kan 
ikke gjenvinnes.

Våre nye sertifiserte gjenvinningsbare 
forpakninger er laget av flere lag med 
plast med en gassbarriere meollom 
lagene. Posene beskytter fôret like 
bra som de konvensjonelle posene.  


