
NÆRING SLIK 
NATUREN 
MENTE DET



DE FØRSTE FEM INGREDIENSENE ER ALLTID FERSKE ELLER RÅ*

INTRODUKSJON TIL ORIJEN
ORIJEN er hentet fra det latinske ordet ´origin´ - som betyr 
kilde eller opphav. Orijen oppstod fra et ønske om å speile 
dietten hunder og katter er utviklet til å spise, og er nå 
vårt mest fullstendige uttrykk for vår biologisk korrekte  
fôr filosofi. 

ORIJEN er en pioner innen Biologisk Korrekt fôr og 
WholePrey blandingsforhold. Det er derfor ferskt eller 
rått kjøtt, fjærkre, fisk, og næringsrike organer alltid er de 
første FEM ingrediensene i ORIJEN. 

Ingrediens eksempel fra ORIJEN Original Dog. Animalske proteiner hentes fra ubehandlede ingredienser.
Proporsjoner og mengde i fersk form kan avvike noe i prosessen fra rå form til ferdig produkt. Se ingrediensliste.

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næringsstoffene. 

™



HVA ER ORIJEN  ?

En biologisk korrekt diett speiler variasjonen av ferskt og variert kjøtt i WholePrey blandingsforhold som hunder 
er utviklet til å spise. Våre ferske ingredienser leveres ferske eller rå** fra våre trofaste leverandører, direkte til 
våre kjøkkener. Vi jobber med en engasjert gjeng bestående av ernæringsspesialister, forskere og veterinærer for å 
lage oppskrifter hunden din vil elske. Med ingredienser av topp kvalitet som storfekjøtt, fjærkre og bærekraftig og 
viltfanget fisk, er ORIJEN det beste fôret du kan gi hunden din. 

Vårt utvalg ORIJEN hundefôr er 
stappfulle med 85%* animalske 
ingredienser av topp kvalitet og ferske 
frukter og grønnsaker og tilbyr en 
variasjon av protein- og næringsrike 
oppskrifter. 

BIOLOGISK KORREKT HUNDEFÔR

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, 
FRUKTER, BOTANIKA 
+  ESSENSIELLE VITAMINER OG     
     NÆRINGSSTOFFER

85 015%* %%*

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

**Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næringsstoffene.  

™



HVA ER ORIJEN  ? 
EVOLUSJONÆR DIETT

FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN

2/3

6-8

WHOLEPREY DIETTEN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt hennes eksempel 
gjennom å bruke hele kjøttstykker, organer, brusk og bein 
i naturlige WholePrey blandingsforhold, som eliminerer 
behovet for lange lister med tilsetningsstoffer. 

FERSKT ELLER RÅTT*

FORSKJELLIGE
ANIMALSKE PROTEINER

+ +

PROTEINRIKT
KJØTT, FJÆRKRE OG FISK

NÆRINGSRIKE
ORGANER

MINERALRIKE
BEIN 

ORIJEN´s oppskrifter speiler en diett 
som er så nær som mulig det våre 
hunders forfedre fant og spiste i naturen 
og representerer det ultimate uttrykk 
for vår Biologisk Korrekte filosofi. Våre 
oppskrifter inneholder store mengder 
ferske eller rå* animalske ingredienser 
og nærer slik naturen mente det. 

Ingrediens eksempel fra ORIJEN Tundra Dog. Animalske proteiner hentes fra ubehandlede ingredienser.
Proporsjoner og mengde i fersk form kan avvike noe i prosessen fra rå form til ferdig produkt. Se ingrediensliste.  

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næringsstoffene. 

™



FØRSTE FEM 
INGREDIENSENE
ER ALLTID FERSKE 
ELLER RÅ*

ANIMALSKE 
INGREDIENSER

HVORFOR ER ORIJEN  BEDRE ENN KONKURENTENE? 
WHOLEPREY DIETTEN

ORIJEN ANDRE

Ingrediens eksempel fra ORIJEN Tundra Dog. Animalske proteiner hentes fra ubehandlede ingredienser. 
Proporsjoner og mengde i fersk form kan avvike noe i prosessen fra rå form til ferdig produkt. Se ingrediensliste.  

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næringsstoffene. 

™
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SLIK BYTTER DU TIL ORIJENTM

OVERGANGSFÔRING

ROTASJONSFÔRING

En gradvis overgang til nytt fôr bidrar til å 
hindre reaksjoner fra mage og tarm. 
Ved å tilsette det nye fôret i 25% doser over 
10-14 dager gjøres overgangen til en ny 
diett smidig og komfortabel. 

Her finnes det ingen fasit. Du kan blande ulike 
smaker hver dag, hver uke, eller for hver sekk 
med fôr. Første gang du går over til en ny 
smak må du sørge for en gradvis overgang. 
Variasjonen i næringsinnhold og smak vil gi 
hunden din vann i munnen hvert eneste måltid. 

Vi vil alle at hundene våre skal ha en velbalansert diett som holder dem 
friske og sunne. Dersom du velger å bytte til ett av våre fôr, anbefaler vi 
en gradvis overgang, slik at hunden får tilpasset seg den nye oppskriften.  

Rotasjonsfôring kan gi mange fordeler. 
Det speiler dietten til hundens forfedre og bidrar til å støtte en sunn 
og robust fordøyelse. Når du roterer mellom ulike ORIJEN oppskrifter 
gir du hunden en variasjon proteiner med forskjellige næringsmessige 
gevinster, og et utvalg smaker. 

25% NYTT FÔR 50% NYTT FÔR 75% NYTT FÔR 100% NYTT FÔR

GAMMELT FÔR

100% NYTT FÔR
50% NYTT FÔR



HVA VI VIL AT DU SKAL HUSKE

ORIJEN  LEVERER
NÆRINGSRIKT OG 

KOMPLETT HUNDEFÔR 
SOM SØRGER FOR 

TOPP HELSE

ORIJEN  ’S FØRSTE FEM
INGREDIENSER ER
FERSKE ELLER RÅ**

2/3 AV INGREDIENSENE
ER FERSKE ELLER RÅ** 
WHOLEPREY INGREDIENSER

3.

2.

4.

1.

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser.

PRODUSERT I EN 
FASILITET SOM
 OGSÅ PRODUSERER
 KORNPRODUKTER85 015%* %%*

Ingrediens eksempel fra ORIJEN Small Breed Dog. Animalske proteiner hentes fra ubehandlede ingredienser. 
Proporsjoner og mengde i fersk form kan avvike noe i prosessen fra rå form til ferdig produkt. Se ingrediensliste.  

**Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næringsstoffene. 

™

™
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, 
FRUKTER, BOTANIKA 
+  ESSENSIELLE VITAMINER OG     
     NÆRINGSSTOFFER



NÆRING SLIK 
NATUREN 
MENTE DET



ORIJEN  PRODUKTUTVALG

340 G
2 KG
6 KG

11.4 KG

1. Fersk kylling
2. Rå kalkun
3. Fersk innmat  
 fra kylling
4. Rå hel sild
5. Rå hel lysing

Denne 
dietten har et 
høyt innhold 

av fett og 
kalorier og 

gir energiske 
valper det 
kostholdet 

de har behov 
for mens de 

vokser. 

1. Fersk kylling
2. Rå kalkun
3. Fersk innmat  
 fra kylling
4. Rå hel lysing
5. Rå hel sild

Denne 
dietten 

fremmer 
sakte og 

kontrollert 
vekst hos 
valper av 

store raser 
og bidrar 

til utvikling 
av friske og 
sunne ledd. 

1. Rå kalkun
2. Fersk kylling
3. Rå vaktel
4. Rå hel lysing
5. Rå hel sild 

Et høyt innhold 
av proteiner og 
næringsstoffer 

gjør dette 
fôret ideelt for 

hunder med høyt 
energinivå. Unik 
form og størrelse 

gjør bitene 
enklere å spise.

1. Fersk kylling
2. Rå kalkun
3. Fersk innmat  
 fra kylling
4. Rå hel sild
5. Rå hel lysing

Denne dietten 
er inspirert av 

naturen, sørger 
for komplett 

næring i øverste 
klasse og er et 
godt alternativ 
for hunder som 
bytter over til 

ORIJEN.

Et høyere 
innhold av 

omega fettsyrer 
sørger for at 
denne dietten 
bidrar til sunn 

hud og pels. Med 
fisk som eneste 

proteinkilde 
er den et godt 
alternativ for 
hunder med 

sensitive mager 
eller allergier. 

1. Rått   
 storfekjøtt
2. Rått villsvin
3. Rå bison
4. Rått   
 lammekjøtt
5. Rått   
 svinekjøtt

Et godt 
alternativ for 

kresne hunder, 
eller som 

tilskudd ved 
rotasjonsfôring. 

1. Rått   
 lammekjøtt
2. Rått viltkjøtt
3. Rå and
4. Rå arktisk  
 røye
5. Rå hel sardin

Denne dietten 
inneholder unike 
proteinkilder, og 
er et glimrende 
alternativ når 

en ønsker 
variasjon ved 

rotasjonsfôring.

1. Fersk kylling
2. Rå hel sild
3. Rå kalkun
4. Fersk innmat  
 fra kylling
5. Rå hel lysing

Denne dietten 
inneholder 

mindre fett og 
kalorier og er et 
godt alternativ 
for hunder som 
trenger hjelp til 
å opprettholde 
en sunn vekt.

1. Rå hel sardin
2. Rå hel   
 makrell
3. Rå hel lysing
4. Rå hel flyndre
5. Rå hel   
 rockfish

Inneholder 
mindre fett og 
kalorier enn 

de fleste andre 
dietter og er et 
godt alternativ 

for eldre hunder 
som er mindre 
aktive enn før. 

1.8 KG
4.5 KG

340 G
2 KG
6 KG

11.4 KG
17KG

2 KG
6 KG

11.4 KG

2 KG
6 KG

11.4 KG

2 KG
6 KG

11.4 KG

2 KG
6 KG

11.4 KG

2 KG
6 KG

11.4 KG
6 KG 

11.4 KG
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1. Fersk kylling
2. Rå kalkun
3. Fersk innmat  
 fra kylling
4. Rå hel sild
5. Rå hel lysing 



FOR VALPER UNDER 30 KG

Gjør valpen din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring.   Det beste 
for alle valper er en Biologisk Korrekt diett som er rik på proteiner og fett fra animalske ingredienser av 
topp kvalitet, og som gir de beste forutsetningene for en fin utvikling. ORIJENTM Puppy er laget med 85%* 
animalske ingredienser av topp kvalitet, som fersk eller rå** kylling og kalkun, og viltfanget og bærekraftig 
oppdretta fisk. Fôret er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi valper 
næringen de trenger. Resultatet er en suveren diett.

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 

38 %
20 %
5 %
8 %

12 %
1.4 %
1.1 %

0.35 % / 0.25 %
3 %

1.1 %

WHOLEPREY DIETTEN
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt hennes 
eksempel gjennom å bruke hele kjøttstykker, 
organer, brusk og bein i naturlige WholePrey 
blandingsforhold, som eliminerer behovet for 
lange lister med tilsetningsstoffer. 

85 015%* %%*

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

De første  5 ingrediensene er fra ferskt eller rått* fjærkre og fisk. 
85%* ingredienser av topp kvalitet fra fjærkre og fisk,  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Vår autentiske WholePrey diett er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet  
og speiler det hundens forfedre fant og spiste i naturen.  
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

* Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser.  
** Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste.



FOR VALPER OVER 
30 KG SOM FULLVOKSNE

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 

38 %
16 %
6 %
8 %

12 %
1.3 %
1.1 %

0.3 % / 0.2 %
2.8 %
0.9 %

Gjør valpen din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring.   Det beste for 
alle valper er en Biologisk Korrekt diett som er rik på proteiner og fett fra animalske ingredienser av topp kvalitet, 
og som gir de beste forutsetningene for en fin utvikling. ORIJENTM Puppy Large er laget med 85% animalske 
ingredienser av topp kvalitet, som fersk eller rå kylling og kalkun, og viltfanget og bærekraftig oppdretta fisk. 
Fôret inneholder WholePrey ingredienser fra organer og bein og er laget med de saftigste og mest næringsrike 
delene av byttet, for å gi valper næringen de trenger. Resultatet er en suveren diett. 

De første 5 ingrediensene er fra ferskt eller rått** fjærkre og fisk.
85%* ingredienser av topp kvalitet fra fjærkre og fisk,   
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Vår autentiske WholePrey diett er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet  
og speiler det hundens forfedre fant og spiste i naturen.
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser.  **Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. 
Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste,

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER

85 015%* %%*

WHOLEPREY DIETTEN
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt hennes 
eksempel gjennom å bruke hele kjøttstykker, 
organer, brusk og bein i naturlige WholePrey 
blandingsforhold, som eliminerer behovet for 
lange lister med tilsetningsstoffer.  



SMÅ BITER

Gjør hunden din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring. Din hund av 
liten rase har spesielle ernæringsmessige behov som krever en Biologisk Korrekt diett. ORIJENTM Small Breed 
er spesiallaget for hunder av små raser, med næringsrike proteiner fra kylling og kalkun, viltfanget fisk og vaktel. 
Bitene har en unik form, som gjør de enklere å spise. Fôret inneholder WholePrey ingredienser fra organer og 
bein og er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi hunder næringen de trenger. 
Resultatet er en suveren diett. 

De første 5 ingrediensene er fra ferskt eller rått* fjærkre og fisk.
85%* ingredienser av topp kvalitet fra fjærkre og fisk, 
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler.
Proteinrikt fôr som møter næringsbehovet til energiske hunder,   
samtidig som det bidrar til å opprettholde en sunn kroppsvekt. 
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser.  **Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. 
Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste. 

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6/3 fettsyrer

39 %
18 %
4 %
9 %

12 %
1.4 %
1.1 %

0.2 % / 0.2 %
2.8 % / 0.5%

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

KJEMPEGOD SMAK FOR KRESNE HUNDER!

FOR SMÅ HUNDER 
I ALLE LIVSSTADIER

9mm

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER

85 015%* %%*



FOR HUNDER AV ALLE RASER 
OG LIVSFASER
(Med unntak av Grand Danois valper som er yngre enn 14 uker)

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer

38 %
18 %
5 %
9 %

12 %
1.4 %
1.1 %

0.3 % / 0.2 %
3 %
1 %

Gjør hunden din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring. Hunder er 
opprinnelig rovdyr og har behov for en Biologisk Korrekt  diett basert på en variasjon næringsrike hele animalske 
ingredienser. ORIJENTM Original er laget med 85% animalske ingredienser av topp kvalitet, som fersk eller 
rå* kylling og kalkun, og viltfanget og bærekraftig oppdretta fisk. Fôret inneholder WholePrey ingredienser fra 
organer og bein og er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi hunder næringen de 
trenger. Resultatet er en suveren diett. 

De første 5 ingrediensene er fra ferskt eller rått** fjærkre og fisk.
85%* ingredienser av topp kvalitet fra fjærkre og fisk,  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Vår autentiske WholePrey diett er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet,  
som fjærkre og fisk,organer og bein og speiler det hundens forfedre fant og spiste i naturen. 
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser.  **Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling.
Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste,

INNHOLD

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

WHOLEPREY DIET
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt 
hennes eksempel gjennom å bruke hele 
kjøttstykker, organer, brusk og bein i 
naturlige WholePrey blandingsforhold, som 
eliminerer behovet for lange lister med 
tilsetningsstoffer. 

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER

85 015%* %%*



VEDLIKEHOLDSFÔR FOR VOKSNE HUNDER

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer

38 %
15 %
6 %
8 %

12 %
1.3 %
1.1 %

0.3 % / 0.2 %
2.3 %
0.9 %

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

De første 5 ingrediensene er fra ferskt eller rått* fjærkre og fisk.
85%* ingredienser av topp kvalitet fra fjærkre og fisk, ,  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Vår autentiske WholePrey diett er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet som 
fjærkre eller fisk, organer og bein og speiler det hundens forfedre fant og spiste i naturen.
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

INNHOLD

Gjør hunden din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring. Hunder 
er opprinnelig rovdyr og har behov for en Biologisk Korrekt  diett basert på en variasjon næringsrike hele 
animalske ingredienser. ORIJENTM Senior er laget spesielt for å holde din eldre hund frisk gjennom å bidra 
til en slank muskelmasse og kontrollert kropssvekt. Fôret inneholder WholePrey ingredienser fra organer 
og bein og er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi hunder næringen de 
trenger. 85%* animalske ingredienser dekket med frysetørket lever gjør denne dietten suveren. 

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser.  **Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. 
Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste.

WHOLEPREY DIETTEN
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt 
hennes eksempel gjennom å bruke hele 
kjøttstykker, organer, brusk og bein i 
naturlige WholePrey blandingsforhold, 
som eliminerer behovet for lange lister 
med tilsetningsstoffer. 

85 015%* %%*
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER



FOR HUNDER AV ALLE RASER 
OG LIVSFASER
(Med unntak av Grand Danois valper som er yngre enn 14 uker)

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer

38 %
18 %
5 %

8.5 %
12 %
1.5 %
1.1 %

0.7 % / 0.5 %
2.1 %
2.1 %

De første 5 ingrediensene er rå* ingredienser fra fisk.
85%** ingredienser av topp kvalitet fra fisk,
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Vår autentiske WholePrey diett er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet   
og speiler det hundens forfedre fant og spiste i naturen. 
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

INNHOLD

Gjør hunden din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring.   Hunder 
er opprinnelig rovdyr og har behov for en Biologisk Korrekt  diett basert på en variasjon næringsrike hele 
animalske ingredienser. ORIJENTM Six Fish er laget med en variasjon saftige fisk, inkludert rå* viltfanget 
sardin, makrell, lysing, flyndre, rockfish og sjøtunge. Fôret inneholder WholePrey ingredienser fra organer 
og bein og er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi hunder næringen de 
trenger. 85%* animalske ingredienser dekket med frysetørket lever gjør denne dietten suveren. 

*Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste.
**Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

WHOLEPREY DIETTEN
FISK | ORGANER | BEIN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt 
hennes eksempel gjennom å bruke hele 
kjøttstykker, organer, brusk og bein i 
naturlige WholePrey blandingsforhold, 
som eliminerer behovet for lange lister 
med tilsetningsstoffer. 

85 015%** %%**
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER



FOR HUNDER AV ALLE 
RASER OG LIVSFASER
(Med unntak av Grand Danois valper 
som er yngre enn 14 uker)

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer

38 %
18 %
5 %
9 %

12 %
2 %

1.4 %
0.2 % / 0.15 %

2.3 %
1 %

De første 5 ingrediensene er rå ingredienser fra storfe, villsvin, bison, lam og svin**.
85%** ingredienser av topp kvalitet fra kjøtt,  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Vår autentiske WholePrey diett er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet   
og speiler det hundens forfedre fant og spiste i naturen. 
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

INNHOLD

Gjør hunden din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring. Hunder 
er opprinnelig rovdyr og har behov for en Biologisk Korrekt  diett basert på en variasjon næringsrike hele 
animalske ingredienser. ORIJENTM Regional Red er laget med 85% animalske ingredienser av topp kvalitet, 
som rått** storfekjøtt, villsvin, bison, lam og svin. Fôret inneholder WholePrey ingredienser fra organer og 
bein og er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi hunder næringen de trenger. 
Resultatet er en suveren diett. 

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser.  
**Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

WHOLEPREY DIETTEN
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt 
hennes eksempel gjennom å bruke hele 
kjøttstykker, organer, brusk og bein i 
naturlige WholePrey blandingsforhold, 
som eliminerer behovet for lange lister 
med tilsetningsstoffer. 

85 015%* %%*
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER



FOR HUNDER AV ALLE RASER 
OG LIVSFASER
(Med unntak av voksende hunder av store raser)

De første 5 ingrediensene er rå ingredienser fra lam, vilt, and og fisk*.
85%** ingredienser av topp kvalitet fra and, fisk og kjøtt  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Vår autentiske WholePrey diett er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet   
og speiler det hundens forfedre fant og spiste i naturen. 
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser. 

INNHOLD

Gjør hunden din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring. Hunder 
er opprinnelig rovdyr og har behov for en Biologisk Korrekt  diett basert på en variasjon næringsrike hele 
animalske ingredienser. ORIJENTM Tundra sørger for at hunden din får proteinene og næringsstoffene den 
trenger, fra ferske eller rå* ingredienser som and, fisk og viltkjøtt. Fôret inneholder WholePrey ingredienser 
fra organer og bein og er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi hunder 
næringen de trenger. 85%* animalske ingredienser dekket med frysetørket lever gjør denne dietten 
suveren. 

*Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste.
**Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer

40 %
18 %
5 %
9 %

12 %
1.8 %
1.3 %

0.35 % / 0.2%
2.5 %  
 1 %

(Tørket enterococcus faeicum fermentation produkt)

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

WHOLEPREY DIETTEN
KJØTT | FISK | ORGANER | BEIN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt 
hennes eksempel gjennom å bruke hele 
kjøttstykker, organer, brusk og bein i 
naturlige WholePrey blandingsforhold, 
som eliminerer behovet for lange lister 
med tilsetningsstoffer. 

85 015%** %%**
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER



FOR VOKSNE HUNDER

De første 5 ingrediensene er ferske eller rå** ingredienser fra fjærkre og fisk.
85%** ingredienser av topp kvalitet fra fjærkre og fisk   
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler.  
Vår autentiske WholePrey diett er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet  
og speiler det hundens forfedre fant og spiste i naturen. 
Dekket med frysetørket lever for en smak hunden din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser. 

INNHOLD

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser.  **Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. 
Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste.

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer

40 %
13 %
8 %
8 %

12 %
1.4 %
1.1 %

0.25 % / 0.15 %
2.2 %
 0.9 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

Gjør hunden din glad med denne proteinrike oppskriften som sørger for førsteklasses ernæring. Hunder 
er opprinnelig rovdyr og har behov for en Biologisk Korrekt  diett basert på en variasjon næringsrike 
hele animalske ingredienser. ORIJENTM Fit & Trim er optimalisert for å fremme en slank muskelmasse og 
spesiallaget for å bidra til god kondisjon. Fôret inneholder WholePrey ingredienser fra organer og bein og 
er laget med de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi hunder næringen de trenger. 85%* 
animalske ingredienser dekket med frysetørket lever gjør denne dietten suveren. 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

WHOLEPREY DIETTEN
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fullt 
hennes eksempel gjennom å bruke hele 
kjøttstykker, organer, brusk og bein i 
naturlige WholePrey blandingsforhold, 
som eliminerer behovet for lange lister 
med tilsetningsstoffer. 

85 015%* %%*
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA 
+ ESSENSIELLE VITAMINER OG 
NÆRINGSSTOFFER
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1. Fersk kylling
2. Rå Kalkun
3. Rå hel sild

1. Fersk kylling
2. Rå kalkun
3. Rå hel sild

1. Rått storfekjøtt
2. Rått svinekjøtt
3. Rå storfelever

1. Fersk kylling
2. Rå hel sild
3. Rå kalkun

ORIJENTM proteinrike 
godbiter er stappfulle med 

proteiner fra animalske 
ingredienser og sørger 

for at hunden din får 
alle næringsstoffene 

den trenger og en rekke 
helsefordeler. For hunder 
av alle raser og livsfaser. 

ORIJENTM proteinrike 
godbiter er stappfulle med 

proteiner fra animalske 
ingredienser og sørger 

for at hunden din får alle 
næringsstoffene den trenger 

og en rekke helsefordeler 
med et lavere fettinnhold. 

For hunder av alle raser og 
livsfaser.

ORIJENTM proteinrike godbiter 
er stappfulle med proteiner 

fra animalske ingredienser og 
sørger for at hunden din får alle 

næringsstoffene den trenger 
og en rekke helsefordeler. 

For hunder av alle raser og 
livsfaser. Et godt alternativ for 
hunder som er allergiske mot 
fjærkre, siden disse er laget 
med storfekjøtt, svin og lam. 

ORIJENTM proteinrike godbiter 
er stappfulle med proteiner 

fra animalske ingredienser og 
DHA fra lakseolje og sørger 

for at hunden din får alle 
næringsstoffene den trenger 

og en rekke helsefordeler 
som bidrar til utviklingen av 

hjernen. For valper. 

ORIJEN   PROTEINRIKE GODBITER TIL HUND™



ANALYTISKE BESTANDDELERSAMMENSETNING

KALORIINNHOLD: 17 kalorier per godbit
Max 10% av næringsstoffene hunden får i seg skal 
komme fra godbiter. 

3 CM

KAN KNEKKES
for

små hunder

Rå proteiner 

Fettinnhold

Rå fiber 

Rå aske 

Fuktighet

TILSETNINGSSTOFFER (per kg) 
Tekniske tilsetninger: 1b306(i) Tocopherol 
ekstrakt fra vegetabilske oljer: 220m; E330 
citric acid: 200 mg. Sensory additives: 
Rosemary extract: 150mg. 

40 %

16 %

3 %

10 %

10 %

FOR HUNDER AV ALLE RASER OG LIVSFASER

ORIJEN PROTEINRIKE GODBITER TIL HUND
FOR OPTIMAL ERNÆRING

DE FØRSTE TRE INGREDIENSENE 
ER FERSKE ELLER RÅ*

ORIJENTM proteinrike godbiter er stappfulle med proteiner fra animalske ingredienser og sørger for at  
hunden din får alle næringsstoffene den trenger og en rekke helsefordeler.

Fresh chicken 

Rå kalkun 

Rå hel sild 

Tørket søtpotet

Tørket kalkun 

Tørket kylling 

Tørket flaskegresskar 

Tørkede egg  

Rå vaktel 

Kyllinglever

Naturlig smak

Kyllingfett

Kyllinghjerte

16 %

14 %

13 %

11 %

11 %

4 % 

4 %

4 %

2 %

1 %

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling og våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste for å 
bevare næringsstoffene



3 CM

ORIJENTM proteinrike godbiter er stappfulle med proteiner fra animalske ingredienser og sørger for at 
hunden din får alle næringsstoffene den trenger og en rekke helsefordeler med et lavere fettinnhold.

ANALYTISKE BESTANDDELERSAMMENSETNING
Rå proteiner 

Fettinnhold

Rå fiber 

Rå aske 

Fuktighet

40 %

13 %

6 %

10 %

10 %

KALORIINNHOLD : 13 kalorier per godbit

TILSETNINGSSTOFFER (per kg) Tekniske tilsetninger: 
1b306(i) Tocopherol ekstrakt fra vegetabilske 
oljer: 220m; E330 citric acid: 200 mg.Nutritional 
additives: 3a910 L-carnitine: 125 mg. Sensory 
additives: Rosemary extract: 150mg. 

FOR HUNDER AV ALLE RASER 
OG LIVSFASER

Max 10% av næringsstoffene hunden får i seg skal 
komme fra godbiter. 

Fersk kylling 

Rå kalkun 

Rå hel sild 

Tørket søtpotet

Tørket kylling

Tørket kalkun

Kyllinglever

Tørket flaskegresskar 

Tørket eple

Tørket gresskar

Naturlig smak

Kyllingfett

Kyllinghjerte

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

4 %

0,5 %

0,5 %

ORIJEN PROTEINRIKE GODBITER TIL HUND
FOR OPTIMAL ERNÆRING

DE FØRSTE TRE INGREDIENSENE 
ER FERSKE ELLER RÅ*

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling og våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste for å 
bevare næringsstoffene

KAN KNEKKES
for

små hunder



ORIJENTM proteinrike godbiter er stappfulle med proteiner fra animalske ingredienser og sørger for at hunden 
din får alle næringsstoffene den trenger og en rekke helsefordeler. Denne godbiten er et godt alternativ for 
hunder som er allergiske mot fjærkre, siden disse er laget med storfekjøtt, svin og lam.  

3 CM

ANALYTISKE BESTANDDELERSAMMENSETNING

KALORIINNHOLD : 17 kalorier per godbit

Rå proteiner 

Fettinnhold

Rå fiber 

Rå aske 

Fuktighet

40 %

16 %

3 %

10 %

10 %

TILSETNINGSSTOFFER (per kg) Tekniske 
tilsetninger: 1b306(i) Tocopherol ekstrakt fra 
vegetabilske oljer: 220m; E330 citric acid: 200 
mg. Sensory additives: Rosemary extract: 
150mg. 

FOR HUNDER AV ALLE 
RASER OG LIVSFASER

Max 10% av næringsstoffene hunden får i seg skal 
komme fra godbiter. 

Rått storfekjøtt 

Rått svinekjøtt 

Rå storfelever 

Tørket søtpotet 

Tørket storfekjøtt 

Tørket svinekjøtt 

Tørket lammekjøtt 

Tørket flaskegresskar 

Rå bison 

Rått lammekjøtt 

Naturlig smak

Storfefett

15 %

14 %

12 %

11 %

11 %

8 %

4 %

4 %

1 %

ORIJEN PROTEINRIKE GODBITER TIL HUND
FOR OPTIMAL ERNÆRING

DE FØRSTE TRE INGREDIENSENE 
ER FERSKE ELLER RÅ*

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling og våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste for å 
bevare næringsstoffene

KAN KNEKKES
for

små hunder



*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling og våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste for å 
bevare næringsstoffene2 CM

for
valper

ANALYTISKE BESTANDDELERSAMMENSETNING

KALORIINNHOLD : 19 kalorier per godbit

Rå proteiner 

Fettinnhold

Rå fiber 

Rå aske 

Fuktighet

DHA

40 %

20 %

3 %

10 %

10 %

0,35 %

TILSETNINGSSTOFFER (per kg) 
Tekniske tilsetninger: 1b306(i) Tocopherol 
ekstrakt fra vegetabilske oljer: 220m; E330 
citric acid: 200 mg. Sensory additives: 
Rosemary extract: 150mg.  

FOR VALPER AV ALLE RASER

Max 10% av næringsstoffene hunden får i seg skal 
komme fra godbiter. 

ORIJENTM proteinrike godbiter er stappfulle med proteiner fra animalske ingredienser og DHA fra seiolje 
og sørger for at valpen din får alle næringsstoffene den trenger og en rekke helsefordeler som bidrar til 
utviklingen av hjernen. Bitene er ekstra små.

SMÅ BITER

Fersk kylling 
Rå hel sild 
Rå kalkun 
Tørket søtpotet 
Tørket kalkun 
Tørket kylling 
Tørket flaskegresskar 
Rå flyndre 
Kyllinglever
Tørkede egg 
Seiolje
Naturlig smak
Kyllingfett
Kyllinghjerte

15 %
14 %
12 %

11 %
10 %

4 % 
4 %
4 %
4 %

1 %
1 %

ORIJEN PROTEINRIKE GODBITER TIL HUND
FOR OPTIMAL ERNÆRING

DE FØRSTE TRE INGREDIENSENE 
ER FERSKE ELLER RÅ*




