MADSENS LAGERSALG
af

KVALITETS hunde og katte foder
Køb dit foder til ”engrospriser”
på
Park Alle 26, 6600 Vejen
Åbent mandage kl. 15.00—19.00

Ikke kun din hund eller kat vil syntes at det er værd at køre efter!
De fleste produkter sælges også efter aftale fra:
Nøddelunden 14, Varde ring på 2334 3371
Knoldeflodvej 69, Næsbjerg – ring på 6134 5658
Egevej 2 6971 Spjald, ring på 5099 5956
www.madsens-lagersalg.dk

Produktoversigt og priser
1. PRO-OMEGA HVALP med kylling & ris, PREMIUM fuldfoder til den voksende hvalp og
diegivende tæve
Rå protein 30 %, Olie & fedtstoffer 22 %
Sammensætning: Kylling (tørret), ris, majs, kyllingefedt, byg, johannesbrødsmel, hørfrø, tørrede roetrævler,
ølgær, lakseolie, æg (tørret), hydrolyseret kyllingelever, mineraler

PRIS: 210 kr./12 kg pose (17,5 kr./kg)

2. PRO-OMEGA HVALP med fersk kylling, Kornfri, SUPER PREMIUM fuldfoder til den
voksende hvalp og diegivende tæve
Rå protein 30 %, Olie & fedtstoffer 18 %
Sammensætning: Fersk kylling (20 %), kylling (tørret), ærter, kyllingefedt, sød kartoffel (tørret), kartoffel
(tørret), kartoffelstivelse, tørrede roetrævler, lakseolie, johannesbrødsmel, hørfrø, æg (tørret), ølgær,
mineraler, inulin (FOS), gulerod (tørret), sepiolit, hydrolyseret kyllingelever, (brændenælde, echinacea, tomat,
æble, mango, blomme, banan, timian, basilikum, spirulina, tranebær, selleri, (tørret)), yucca schidigera,
glucosamin, chondroitin.

PRIS: 260 kr./12 kg pose (21,66 kr./kg)

65 kr./2,5kg pose (26,0 kr./kg)
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3. PRO-OMEGA ADULT BASIC, standard fuldfoder til den voksne hund
Rå protein 23 %, Olie & fedtstoffer 10 %,
Sammensætning: Hvede, tørret animalsk protein (okse, gris), byg, kyllingefedt, tørrede roetrævler, mineraler,
hydrolyseret kyllingelever.

PRIS: 150 kr./15 kg pose (10,0 kr./kg)

4. PRO-OMEGA ADULT med kylling & ris, PREMIUM fuldfoder til den voksne hund
Rå protein 23 %, Olie & fedtstoffer 13 %
Sammensætning: Kylling (tørret), majs, ris, byg, ærter, kyllingefedt, tørrede roetrævler, fisk (tørret), hørfrø,
johannesbrødsmel, ølgær, mineraler, hydrolyseret kyllingelever, glucosamin, chondroitin.

PRIS: 210 kr./12 kg pose (17,5 kr./kg)

50 kr./2,5kg pose (20,0 kr./kg)

5. PRO-OMEGA ADULT ACTIVE med kylling, PREMIUM fuldfoder til den voksne aktive hund
Rå protein 30 %, Olie & fedtstoffer 20 %
Sammensætning: Kylling (tørret), majs, ris, kyllingefedt, tørrede roetrævler, fisk (tørret), hørfrø,
johannesbrødsmel, ølgær, lakseolie, æg (tørret), inulin (FOS), hydrolyseret kyllingelever, mineraler,
glucosamin, chondroitin.

PRIS: 250 kr./12 kg pose (20,83 kr./kg)

6. PRO-OMEGA ADULT med fersk laks, SUPER PREMIUM fuldfoder til den voksne hund
Rå protein 24 %, Olie & fedtstoffer 13 %
Sammensætning: Laks (heraf 15 % fersk laks), majs, ris, ærter, kyllingefedt, ølgær, tørrede roetrævler, hørfrø,
johannesbrødsmel, æg (tørret), lakseolie, mineraler, inulin (FOS), hydrolyseret kyllingelever, tranebær, yucca
schidigera, glucosamin, chondroitin.

PRIS: 255 kr./12 kg pose (21,25 kr./kg)

55 kr./2,5kg pose (22,0 kr./kg)

7. PRO-OMEGA ADULT kornfri med fersk kylling, SUPER PREMIUM fuldfoder til den voksne
hund
Rå protein 25 %, Olie & fedtstoffer 13 %
Sammensætning: Fersk kylling (20 %), kylling (tørret), ærter, sød kartoffel (tørret), kartoffel (tørret),
kartoffelstivelse, tørrede roetrævler, kyllingefedt, lakseolie, johannesbrødsmel, hørfrø, æg (tørret), ølgær,
mineraler, inulin (FOS), gulerod (tørret), hydrolyseret kyllingelever, (brændenælde, echinacea, tomat, æble,
mango, blomme, banan, timian, basilikum, spirulina, tranebær, selleri, (tørret)), yucca schidigera, glucosamin,
chondroitin.

PRIS: 290 kr./12 kg pose (24,17 kr./kg)

65 kr./2,5kg pose (26,0 kr./kg)
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8. PRO-OMEGA ADULT kornfri med fersk laks, SUPER PREMIUM fuldfoder til den voksne
hund
Rå protein 28 %, Olie & fedtstoffer 16 %
Sammensætning: Fersk laks (20 %), ærter, laks (tørret), sød kartoffel (tørret), kartoffel (tørret),
kartoffelstivelse, kyllingefedt, ærteprotein, tørrede roetrævler, ølgær, johannesbrødsmel, hørfrø, lakseolie, æg
(tørret), mineraler, inulin (FOS), gulerod (tørret), sepiolit, hydrolyseret kyllingelever, (brændenælde,
echinacea, tomat, æble, mango, blomme, banan, timian, basilikum, spirulina, tranebær, selleri, (tørret)), yucca
schidigera, glucosamin, chondroitin.

PRIS: 290 kr./12 kg pose (24,17 kr./kg)

65 kr./2,5 kg pose (26 kr./kg)

9. PRO-OMEGA Kat, Kornfri med fersk laks, SUPER PREMIUM fuldfoder til de voksne katte
Rå protein 32 %, Olie & fedtstoffer 18 %
Sammensætning: Fersk laks (20 %), laks (tørret), ærter, kartoffel (tørret), kyllingefedt, tørrede roetrævler,
lakseolie, johannesbrødsmel, hørfrø, æg (tørret), ølgær, inulin (FOS), mineraler, gulerod (tørret), hydrolyseret
kyllingelever, (brændenælde, Echinacea, tomat, æble, mango, blomme, banan, timian, basilikum, spirulina,
tranebær, selleri, (tørret)) glucosamin, chondroitin

PRIS: 295 kr./10 kg pose (29,5 kr./kg)

90 kr./3 kg pose (30 kr./kg)

10. PRO-OMEGA Kat, Kornfri med fersk kylling, SUPER PREMIUM fuldfoder til de voksne
katte
Rå protein 32 %, Olie & fedtstoffer 18 %
Sammensætning: Fersk kylling (20 %), kylling (tørret), ærter, kartoffel (tørret), kyllingefedt, tørrede roetrævler,
lakseolie, johannesbrødsmel, æg (tørret), ølgær, hørfrø, inulin (FOS), mineraler, gulerod (tørret), hydrolyseret
kyllingelever, (brændenælde, Echinacea, tomat, æble, mango, blomme, banan, timian, basilikum, spirulina,
tranebær, selleri, (tørret)) glucosamin, chondroitin.

PRIS: 280 kr./10 kg pose (28 kr./kg)

85 kr./3 kg pose (28,33 kr./kg)
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Naturlige snacks til hunden
11. PRO-OMEGA tørrede griseører
Rå protein 73 %, fedt 15 %
✓ Griseører har et højt bruskindhold og er derfor en meget sund tyggesnack.
✓ Når hunden tygger på ørerne, bliver tandkødet godt masseret og tænderne rengjort.
✓ Ørerne er produceret uden tilsætning af farvestoffer og konserveringsmidler.
Et tørret griseøre er et fantastisk mellemmåltid , som din hund med garanti vil værdsætte med største
fornøjelse!

PRIS kun 7 kr. pr. stk, 10 stk. kun 68 kr./pose, 100 stk. (1 kolli) for kun 650 kr.

12. PRO-OMEGA tørrede okseører
Rå protein 82 %, fedt 2 %
✓ Okseører har en meget fast struktur er derfor en meget elsket tyggesnack af hunden.
✓ Når hunden tygger på ørerne, bliver tandkødet godt masseret og tænderne rengjort.
✓ Ørerne er produceret uden tilsætning af farvestoffer og konserveringsmidler.
Et tørret okseøre er et fantastisk mellemmåltid , som din hund med garanti vil værdsætte med største
fornøjelse!

PRIS kun 5 kr. pr. stk, 10 stk. kun 48 kr./pose, 150 stk. (1 kolli) for kun 680 kr.

13. PRO-OMEGA tørrede grønne oksekallun
Rå protein 74 %, fedt 5 %
✓
✓
✓
✓

Produceret af 100 % tørret oksemave (kallun)
Den tørrede grønne oksekallun er en knasende god og sund tyggesnack
På grund af det lave fedtindhold er de er velegnede som et kornfrit mellemmåltid.
Er produceret uden tilsætning af farvestoffer og konserveringsmidler.

Et stykke tørret oksekallun er et fantastisk mellemmåltid, som din hund med garanti vil værdsætte med
største fornøjelse!

PRIS kun 35 kr./pose med 500 g., ved 10 x 500 g. er prisen kun 30 kr./pose

4

14. PRO-OMEGA tørrede oksenakkesener
Rå protein 77 %, fedt 6 %
✓
✓
✓
✓

Produceret af 100 % tørret oksekød (nakkesener)
Den tørrede nakkesene er en knasende god og sund tyggesnack
Den seje til hårde konsistens styrker tænderne og tyggemusklerne.
Er produceret uden tilsætning af farvestoffer og konserveringsmidler.

Et stykke tørret oksenakkesene er en fantastisk snack, som din hund med garanti vil værdsætte med største
fornøjelse!

PRIS kun 30 kr./pose med 500 g., ved 10 x 500 g. er prisen kun 25 kr./pose
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