
det rätta för ditt husdjur

FODER AV HÖG KVALITÉ
TILL KATT OCH HUND 

– PRECIS SOM DET SKA VARA!



FINEVO – DET RÄTTA FÖR DITT HUSDJUR
Är du trött på skräpfoder och ständiga experiment? FINEVO är hund- och kattfoder som 
består av ingredienser av hög kvalité i balanserad sammansättning, näringsfysiologiskt 
korrekt och mångsidigt – det rätta för ditt husdjur, helt enkelt. Våra experten är inte bara 
noga med att din fyrbenta väns alla behov ska tillgodoses, de är också måna om att det 
smakar gott. FINEVO erbjuder t ex spannmålsfria varianter eller varianter med en enda 
animalisk proteinkälla. Välgjort djurfoder, helt enkelt. Ingredienserna i alla recept  
deklareras helt öppet. Det som står på förpackningen är också det du hittar inuti. 

TILLIT, MOTION, AKTIVITET, NYFIKENHET
Skapa en miljö för din pälskling där den kan må bra. Med rätt foder bidrar du på 
ett bra sätt till ett aktivt liv för ditt husdjur. Artegen föda innebär att fodret blir 
mer lättsmält. FINEVO satsar på en hög andel färskt och torkat kött. Oljor av hög 
kvalité, grönsaker, bär och örter tillför dessutom naturliga näringsämnen och andra 
verksamma ämnen. 

HÖG KVALITÉ FÖR PENGARNA
Det är lika viktigt för djuren som för oss att deras föda är av hög kvalité. Därför an-
vänder sig FINEVO av samma hygienstandarder som gäller för livsmedelsproduktion,
och vi arbetar därför exempelvis enligt både ISO Food Standards och HACCP-metoden. 
I nära samarbete med veterinärer och dietister utvecklar vi djurfoder av hög kvalité 
enligt den senaste forskningen. FINEVOs produkter ger hög kvalité för pengarna efter-
som vi utnyttjar synergieffekter där det är möjligt för att kunna ge dig ett bättre pris. 
Bra djurfoder måste inte vara dyrt!

FODER FÖR ETT AKTIVT DJURLIVVÅRT KVALITETSLÖFTE

Fritt från gluten

Fritt från färgämnen

Fritt från spannmål Fritt från soja Fritt från genteknik

Fritt från socker-
arter

Fritt från köttmjöl

Med laxolja

Med antioxidanter

Viktreglerande Luktreglerande
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FINEVO – mångsidigt och balanserat! 
Vårt bästa foder finns som våt- eller torrfoder  

i praktiska och för ditt husdjur passande 
förpackningsstorlekar.

FINEVO – inget annat! 
Allt våt- och torrfoder från FINEVO är helfoder. Du 

behöver inte ge kompletterande foder eller kosttillskott. 
Din fyrbenta vän får allt den behöver!

Mer information på hornbach.se

Produktfördelarna varierar beroende på sort.



active dog

sensitive dog
HYPOALLERGENIC

800 g 400 g

800 g 400 g

Även hundar kan ha allergier och därför 
inte tåla alla födoämnen så bra. Om din 
hund exempelvis har en känslig mage 
behöver den specialfoder.

FINEVO våtfoder i serien sensitive dog 
är då en optimal lösning. Våra samman-
sättningar för våtfoder i sensitive-serien har 
bara en enda proteinkälla (monoprotein) och 
passar därför behoven hos födoämneskäns-
liga hundar. 

Basen i FINEVOs våtfoder till hundar är protein av hög kvalité. Precis som den artegna  
födan blandas proteinkällor som kött, hjärta, lever osv. med köttbuljong. Viktiga kol-

hydrater och essentiella oljor som t ex laxolja fulländar sammansättningen. Självklart 
helt utan färg- och aromämnen! 

FINEVOs våtfoderkvalité innebär:
P Inga tillsatser av socker, soja, konserveringsmedel eller färgämnen
P Hög andel animaliska proteiner
P Fritt från vete och gluten
P  Optimal tillförsel av näringsämnen genom utvalda ingredienser

FINEVO våtfoder passar hundar från 11–24 månaders ålder, beroende på ras och storlek. 

VÅTFODER TILL HUNDAR

Aktiva hundar har ett större energibehov på 
grund av sitt stora behov av rörelse. Ibland upp 
till fyra gånger så mycket som en annan lika 
stor hund. Med rätt foder kan du se till att din 
bästa vän får den bästa näringen och att varken 
bristsjukdomar eller övergödning uppstår.

FINEVO våtfoder i serien active dog passar 
hundar med en aktiv livsstil. Fodret ger din hund 
rätt mängd näringsämnen och vitaminer som 
den behöver för ett liv i rörelse. Våra samman-
sättningar innehåller en hög andel värdefulla 
proteiner i kombination med näringsfysiologiskt 
passande grönsaker eller bär.

Kyckling och morot Lamm och björnbär Nöt och sötpotatis Vilt och vinbär Kalkon och kanin

FINNS I VARIANTERNA

Kyckling Häst Nöt Lamm

FINNS I VARIANTERNA
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Massor av variation! 
För att tillgodose smakerna hos olika hundar finns 
FINEVO sensitive dog HYPOALLERGENIC i fyra olika 

varianter: kyckling, häst, nöt och lamm.



sensitive dog
GRAIN FREE

adult dog
LIGHT/STERILISED

adult  
small dog

junior dog

adult  
medium dog

adult  
large dog

15 kg 3 kg

senior dog

15 kg 3 kg

12 kg 3 kg

8 kg 3 kg

3 kg

15 kg 3 kg 15 kg 3 kg
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Torrfoder är praktiskt. Jämfört med våtfoder håller det längre och går att 
portionera enkelt och utan kladd. Genom att vattnet avlägsnas går det också 
lätt att transportera och lagra torrfoder. När hunden tuggar torrfodret bidrar 
det dessutom till en god tandhälsa. Tack vare den relativt låga volymen  
i kombination med hög energitäthet blir de dagliga måltiderna av torrfoder 
små. FINEVO hundfoder tillgodoser din hunds alla behov av näringsämnen och 
tillför viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen – för ett långt och friskt 
hundliv från valp till senior.

FULLVUXNA HUNDAR 
FINEVO adult dog är ett torrfoder för vuxna hundar av alla 
raser och har särskilt anpassats till behoven hos fullvuxna 
hundar. Du kan välja mellan adult small dog (<10 kg), 
adult medium dog (10–25 kg) och adult large dog (>25 kg) så 
att foderkulorna blir lagom stora för din hund och att närings-
mängden passar. 

ÖVERVIKTIGA ELLER STERILISERADE HUNDAR
Övervikt kan vara en följd av kastrering, eftersom ämnes- 
omsättningen hos steriliserade hundar minskar med  
25–30 procent. FINEVO adult dog light/sterilised innehåller 
en mindre andel energi men tillgodoser ändå alla närings-
behov hos din hund.

UNGHUNDAR
Unghundar behöver mycket energi för att orka upptäcka 
världen, men de behöver många små måltider. FINEVO junior 
dog erbjuder lättsmälta proteiner och mineralämnen av hög 
kvalité som är anpassade till behovet hos unga hundar. 
Fodret har ett högt energiinnehåll för att de små busarna ska 
kunna växa sig stora utan att lida brist på något.

ÄLDRE HUNDAR
Med tiden blir din hund äldre. För att din fyrbenta vän ska 
behålla sin vitalitet och livsglädje även högt upp i åren 
erbjuder FINEVO ett särskilt torrfoder för seniorer som 
understöjder kroppens funktioner, ämnesomsättning och 
är lättsmält. Den anpassade andelen fett och fibrer ger en 
lång mättnadskänsla och får din senior att må bra.

KÄNSLIGA HUNDAR
FINEVO sensitive dog är ett särskilt torrfoder för vuxna 
hundar av alla raser med känslig matsmältning. Det är 
sammansatt av lättsmälta ingredienser av hög kvalité och 
innehåller därför heller inget spannmål. För ett aktivt och 
problemfritt liv för din hund. 

Kyckling Kyckling

Kyckling

Kyckling

Lax

Ge alltid rätt foder! 
Din hund ska inte utfodras med vad som helst, utan välj 
ett foder som passar de behov som din fyrbenta vän har. 
FINEVO erbjuder passande foder med speciella samman-

sättningar för stora och små, unga och gamla hundar.

Var noga med att din hund dricker tillräckligt med vatten 
om du utfodrar med enbart torrfoder.

TORRFODER TILL HUNDAR



400 g

vitality

digestion hair & skin

16 x 85 g 16 x 85 g

light

16 x 85 g16 x 85 g

sterilised

16 x 85 g

sensitive

Katter är jägare av naturen. Därför är animaliska proteiner basen i allt bra 
kattfoder. I FINEVO kattfoder är vi noga med att din fyrbenta vän får ett 
balanserat innehåll av proteiner, animaliska fetter och viktiga spårämnen som 
kalcium samt essentiella fettsyror och vitaminer.

Vårt kattfoder av hög kvalité innehåller gott om näringsämnen. Din katt 
behöver bara ganska små portioner. FINEVO finns därför i praktiska storlekar 
på 85 och 400 gram. När du öppnat förpackningen är det viktigt att du ställer 
den kallt.

VÅTFODER TILL KATTER

FINNS I VARIANTERNA

Kyckling och lax Nöt och kanin Nöt, kalv och krasse Nöt och kyckling
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SÄRSKILT AKTIVA KATTER
FINEVO vitality kattfoder passar särskilt bra till aktiva katter. Det 
ger din katt alla viktiga näringsämnen och spårämnen som den 
behöver, t ex livsviktigt taurin. Utekatter och andra aktiva katter är 
nyfikna av naturen och därför skadar det inte med lite variation. 
Därför finns FINEVO vitality cat i flera goda smaker.

Kalkon och ris Kyckling och laxolja Kalkon och räkor

Fisk, lax och morötterFisk och potatis

KATTER MED KÄNSLIG MATSMÄLTNING
Katter med känslig matsmältning plågas ofta av större avförings-
mängder eller ökad gasbildning i tarmen. Den noga balanserade 
sammansättningen av näringsämnena i FINEVO digestion kan bidra 
till en bättre matsmältning hos din katt. 

STERILISERADE KATTER
Steriliserade katter går gärna upp i vikt. FINEVO sterilised cat tar 
hänsyn till den förändrade hormonbalansen hos katten och det 
minskade rörelsebehovet och har därför ett anpassat närings-
innehåll. Fodret innehåller en minskad mängd fett och stimulerar 
kroppens egna fettförbränning. 

HUD- OCH PÄLSVÅRD
FINEVO hair & skin bidrar till en välvårdad och glänsande päls. 
Med en balanserad blandning av omättade fettsyror som t ex 
omega 3- och omega 6-fettsyror kan du gynna din pälsklings 
hud och päls.

ÖVERVIKTIGA KATTER
FINEVO light är ett kattfoder för daglig utfodring av fullvuxna katter 
med lågt energibehov. Innehållet av proteiner bidrar till att bygga 
upp och upprätthålla friska muskler och ger tillräckligt med energi 
för att våra små rumstigrar ska må bra.

FÖDOÄMNESKÄNSLIGA KATTER
Om din kisse ofta lider av diarré eller klåda kan det bero på en 
födoämnesintolerans. Foder med en enda proteinkälla kan hjälpa. 
FINEVO sensitive kattfoder har utvecklats speciellt för känsliga 
katter och ger dem allt de behöver för att må bra.

FINNS I VARIANTERNA

Nöt Kalv och FOS MOSKalkon Kyckling

FINNS ÄVEN SOM FLERPACK MED VARDERA 3 PORTIONSPÅSAR AV VARJE SORT



adult cat
GRAIN FREE

adult cat

sensitive cat

sterilised cat

senior cat

8 kg 2 kg 400 g10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

FULLVUXNA KATTER
När din katt blivit fullvuxen är det viktigt att mängden 
kalorier i fodret är anpassat till den högre kroppsaktiviteten. 
FINEVO adult cat är perfekt anpassat till detta och ger din 
katt en balanserad sammansättning av näringsämnen som 
den behöver för ett kattliv fullt av äventyr.

FINEVO TORRFODER TILL ALLA KATTER
Det är helt upp till dig och din fyrbenta vän om du väljer 
torrfoder istället för våtfoder – oavsett finns det ett passande 
foder. FINEVO har allt du behöver, även om din katt är kräsen 
eller har någon typ av problem.

Dietisterna hos FINEVO har utvecklat särskilda samman-
sättningar för katter med känslig matsmältning eller för 
förändrade näringsbehov hos steriliserade eller äldre katter. 
Även om din katt gärna lägger på sig finns det en lösning. Du 
kan känna dig trygg med att proteiner, fettsyror, vitaminer och 
spårämnen har balanserats för de olika behoven.

Dessutom finns det inget som hindrar att du utfodrar med både 
torr- och våtfoder.

FULLVUXNA KATTER MED INTOLERANSER
Om din katt inte tål sitt foder är det inte hela världen. 
FINEVO GRAIN FREE-serien har utvecklats för känsliga 

katter så att de får allt de behöver med ett lättsmält 
helfoder som är anpassat för dem. FINEVO GRAIN FREE 
lax är ett näringsrikt torrfoder som passar perfekt för 
behoven hos fullvuxna och normalt aktiva katter med 
eller utan intoleranser.

TORRFODER TILL KATTER

FINEVO torrfoder till katter är ett helfoder av hög kvalité. Det är utformat för att 
vara huskatters dagliga näringskälla och smakar så gott att det även passar den 
kräsnaste katt. Eftersom det är mer koncentrerat än våtfoder blir portionerna små. 
Visste du att konsistensen hos torrfodret kan minska uppkomsten av tandsten och 
därför är bra för din katts tänder. Om du enbart utfodrar med torrfoder måste du 
vara noga med att din katt alltid har tillgång till vatten. 
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LaxKyckling

Kyckling

Kyckling

Kyckling

FÖDOÄMNESKÄNSLIGA KATTER

STERILISERADE/ÖVERVIKTIGA KATTER

ÄLDRE KATTER

Eftersom vi älskar våra djur! 
Våra katter är stora personligheter. Individualister, 
äventyrare, busfrön, gosedjur, divor och casanovor. 
Men det är just därför vi älskar dem och ger dem 

det bästa vi kan.
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utan skriftligt godkännande från HORNBACH Byggmarknad AB. Det gäller särskilt 
fotokopior eller annat förfarande, alla typer av mångfaldigande, översättningar,  
mikrofilmning och lagring, samt bearbetning i elektroniska system eller maskiner. 
Framför allt när dessa medföljer eller är en del av kommersiella aktiviteter.
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Mer information på hornbach.se
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