
Ett spannmålsfritt hundfoder med 
naturliga och färska råvaror



En mage i  balans är en förutsättning för att din hund ska 

trivas och må bra och den bästa grunden för en glad mage 

är ett smakligt och välbalanserat foder.

 Harmony by Dogman är en serie spannmålsfria foder 

med naturliga och färska råvaror, som höjer smakligheten 

och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund en 

bra upplevelse av mat som gör gott i magen också. Utan 

spannmål. Utan onödiga tillsatser.

 Harmony är näringsriktigt sammansatt och finns i flera 

varianter anpassade för vuxna hundar och valpar.

-nagot du bade ger och
 far



Sammansättning: Köttmjöl från fågel (20%), potatismjöl (18%), potatis-
flingor (17%), färsk fågel (8% varav 60% kyckling och 40% kalkon), fågelfett, 
potatisprotein (5%), torkade ärtor (5%), ärtprotein (5%), torkat betfor (socker 
borttaget), hydrolyserat protein, linfrö, fiskolja (1%), torkad jäst, natriumklorid, 
torkad selleri, torkad morot, torkad tomat, torkade lingon, torkad cikoria, 
torkade blåbär, glukosamin (0,05%), kondroitin (0,05%), torkad ringblomma, 
torkad persilja, torkad yucca (0,01%).
Tillsatser per kg: Näringstillsatser: Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, 
Vitamin E 150 mg, Koppar (koppar(II)sulfat, pentahydrat) 10 mg, Zink (zinkoxid) 
70 mg, Zink (zinkkelat från aminosyrahydrat) 45 mg, Jod (kalciumjodat, vattenfri) 
2 mg, Selen (natriumselenit) 0,2 mg. Tekniska tillsatser: Antioxidanter
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 27%, råoljor och råfetter 15%, 
växttråd 3,5%, råaska 6,4%, omsättbar energi 1599 kJ/100g, Omega-3 0,6%, 
Omega-6 1,95%.

protein % / fett %

27/15

Naturlig storlek

3 kg

10 kg

Doseringsangivelserna i tabellen är endast vägledande. Anpassa doseringen till 
din hunds vikt och aktivitetsnivå. Se till att din hund har tillgång till friskt vatten. 

DOSERINGSGUIDE

   

                               Slutlig vikt (kg)  (50 g = 1 dl)

Ålder/Age 2,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg

2 mån 50 g 80 g 120 g 190 g 250 g 295 g 325 g 360 g 375 g 390 g

3 mån 60 g 95 g 155 g 255 g 340 g 410 g 465 g 515 g 555 g 590 g

4 mån 60 g 100 g 170 g 280 g 380 g 460 g 530 g 595 g 655 g 710 g

5 mån 60 g 105 g 175 g 290 g 390 g 480 g 560 g 635 g 710 g 785 g

6 mån 60 g 100 g 175 g 290 g 395 g 485 g 575 g 655 g 735 g 815 g

7 mån 60 g 100 g 170 g 290 g 395 g 490 g 580 g 665 g 745 g 820 g

8 mån 60 g 100 g 170 g 285 g 390 g 490 g 580 g 665 g 745 g 825 g

9 mån 55 g 95 g 170 g 285 g 390 g 485 g 580 g 665 g 745 g 820 g

10 mån 55 g 95 g 170 g 280 g 385 g 485 g 575 g 660 g 745 g 820 g

11 mån 55 g 95 g 165 g 280 g 385 g 485 g 575 g 660 g 740 g 820 g

12 mån 55 g 95 g 165 g 280 g 380 g 480 g 570 g 660 g 740 g 815 g

           kg gram/24 h dl/24h

2,5-5  55-95 1-1,5
 
7,5-10 130-160 2-2,5
 
12,5-15 190-220 3-3,5
 
17,5-20 245-270 4-4,5
 
22,5-25 295-320 5-5,5

30-35 370-415 6-7

40-45 460-500 7,5-8,5

50-60 540-620 9-10,5

70-80 695-770 11,5-13

90-100 840-910 14-15

           kg gram/24 h dl/24 h 

2,5-5  50-85 1-2
 
5-7,5 85-115 2-2,5
 
7,5-10 115-145 2,5-3
 
10-12,5 145-170 3-3,5
 
12,5-15 170-195 3,5-4
15-17,5 195-220 4-4,5
17,5-20 220-245 4,5-5
20-22,5 245-265 5-5,5
22,5-25 265-290 5,5-6
25-30 290-330 6-6,5
30-35 330-370 6,5-7,5
35-40 370-410 7,5-8
40-45 410-445 8-9
45-50 445-485 9-10
50-60 485-555 10-11
60-70 555-625 11-12,5
70-80 625-690 12,5-14



Sammansättning: Färsk forell (25%), sötpotatis (24,5%), laxmjöl (14%), 
potatisstärkelse (11%), torkat betfor (socker borttaget), torkade ärtor (6%), 
potatismjöl (3%), dikalciumfosfat, proteinhydrolysat, forellmjöl (1%), laxolja (1%), 
torkade örter, torkad jäst, torkad cikoria, torkad yucca. 
Tillsatser per kg: Näringstillsatser: Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, 
Vitamin E 100 mg, Koppar (koppar(II)sulfat, pentahydrat) 10 mg, Zink (zinkoxid) 
70 mg, Zink (zinkkelat från aminosyrahydrat) 5 mg, Jod (kalciumjodat, vattenfri) 
2 mg, Selen (natriumselenit) 0,2 mg. Tekniska tillsatser: Antioxidanter 
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 21%, råoljor och råfetter 9%, 
växttråd 3%, råaska 8%, omsättbar energi 1454 kJ/100g, Omega-3 0,9%, 
Omega-6 1,02%. 

Naturlig storlek

protein % / fett %

21/9

3 kg

10 kg

Doseringsangivelserna i tabellen är endast vägledande. Anpassa doseringen till 
din hunds vikt och aktivitetsnivå. Se till att din hund har tillgång till friskt vatten. 

DOSERINGSGUIDE

   

                               Slutlig vikt (kg)  (50 g = 1 dl)

Ålder/Age 2,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg

2 mån 50 g 80 g 120 g 190 g 250 g 295 g 325 g 360 g 375 g 390 g

3 mån 60 g 95 g 155 g 255 g 340 g 410 g 465 g 515 g 555 g 590 g

4 mån 60 g 100 g 170 g 280 g 380 g 460 g 530 g 595 g 655 g 710 g

5 mån 60 g 105 g 175 g 290 g 390 g 480 g 560 g 635 g 710 g 785 g

6 mån 60 g 100 g 175 g 290 g 395 g 485 g 575 g 655 g 735 g 815 g

7 mån 60 g 100 g 170 g 290 g 395 g 490 g 580 g 665 g 745 g 820 g

8 mån 60 g 100 g 170 g 285 g 390 g 490 g 580 g 665 g 745 g 825 g

9 mån 55 g 95 g 170 g 285 g 390 g 485 g 580 g 665 g 745 g 820 g

10 mån 55 g 95 g 170 g 280 g 385 g 485 g 575 g 660 g 745 g 820 g

11 mån 55 g 95 g 165 g 280 g 385 g 485 g 575 g 660 g 740 g 820 g

12 mån 55 g 95 g 165 g 280 g 380 g 480 g 570 g 660 g 740 g 815 g

           kg gram/24 h dl/24h

2,5-5  55-95 1-1,5
 
7,5-10 130-160 2-2,5
 
12,5-15 190-220 3-3,5
 
17,5-20 245-270 4-4,5
 
22,5-25 295-320 5-5,5

30-35 370-415 6-7

40-45 460-500 7,5-8,5

50-60 540-620 9-10,5

70-80 695-770 11,5-13

90-100 840-910 14-15

           kg gram/24 h dl/24 h 

2,5-5  50-85 1-2
 
5-7,5 85-115 2-2,5
 
7,5-10 115-145 2,5-3
 
10-12,5 145-170 3-3,5
 
12,5-15 170-195 3,5-4
15-17,5 195-220 4-4,5
17,5-20 220-245 4,5-5
20-22,5 245-265 5-5,5
22,5-25 265-290 5,5-6
25-30 290-330 6-6,5
30-35 330-370 6,5-7,5
35-40 370-410 7,5-8
40-45 410-445 8-9
45-50 445-485 9-10
50-60 485-555 10-11
60-70 555-625 11-12,5
70-80 625-690 12,5-14



Sammansättning: Fågelprotein (torkat, 22%), potatismjöl (18%), fågelfett, 
potatisprotein (8%), ärtprotein (8%), färsk fågel (7% varav 70% kyckling), ärtor 
(5,5%), betfor, linfrö, laxmjöl, hydrolyserat protein, torkad jäst, fiskolja (0,5%), 
natriumklorid, selleri, morot, tomat, lingon, cikoria, blåbär, glukosamin (0,005%), 
kondroitin (0,005%), ringblomma, persilja, torkad yucca (0.005%). 
Tillsatser per kg: Näringstillsatser: Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, 
Vitamin E 150 mg, Koppar (koppar(II)sulfat, pentahydrat) 10 mg, Zink (zinkoxid) 
70 mg, Zink (zinkkelat från aminosyrahydrat) 45 mg, Jod (kalciumjodat, vattenfri) 
2 mg, Selen (natriumselenit) 0,2 mg. Tekniska tillsatser: Antioxidanter. 
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 33%, råoljor och råfetter 22%, växttråd 
2%, råaska 6,2%, omsättbar energi 1780 kJ/100g, Omega-3 0,9%, Omega-6 
3,5%.

Naturlig storlek

Doseringsangivelserna i tabellen är endast vägledande. Anpassa doseringen till 
din hunds vikt och aktivitetsnivå. Se till att din hund har tillgång till friskt vatten. 

DOSERINGSGUIDE

           kg gram/24 h dl/24 h 

2,5-5  55-100 1-2
 
5-7,5 100-130 2-2,5
 
7,5-10 130-165 2,5-3
 
10-12,5 165-195 3-3,5
 
12,5-15 195-225 3,5-4
15-17,5 225-250 4-4,5
17,5-20 250-275 4,5-5
20-22,5 275-300 5-5,5
22,5-25 300-325 5,5-6
25-30 325-375 6-7
30-35 375-420 7-8
35-40 420-465 8-9
40-45 465-505 9-9,5
45-50 505-550 9,5-10,5
50-60 550-630 10,5-12,5
60-70 630-705 12-13,5
70-80 705-780 13,5-15

protein % / fett %

32/22

3 kg

10 kg



Sammansättning: Färsk anka (25%), ankprotein (torkat, 19%), potatismjöl 
(19%), potatisstärkelse, hydrolyserat protein (av anka), potatisprotein (2,5%), 
torkat betfor, torkad jäst, linfrö, fiskolja (1,5%), cellulosa, natriumklorid, 
mannanoligosaccharide, kaliumklorid. 
Tillsatser per kg: Näringstillsatser: Vitamin A 15000 IE, Vitamin D3 1200 
IE, Vitamin E 400 mg, Koppar (koppar(II)sulfat, pentahydrat) 10 mg, Zink (zin-
koxid) 90 mg, Zink (zinkkelat från aminosyrahydrat) 45 mg, Jod (kalciumjodat, 
vattenfri) 2 mg, Selen (natrium- selenit) 0,2 mg. Tekniska tillsatser: Antioxidanter 
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 28%, råoljor och råfetter 13%, växttråd 
2,5%, råaska 6,8%, omsättbar energi 1572kJ/100g, Omega-3 0,6%, Omega-6 
0,85%. 

Naturlig storlek

Doseringsangivelserna i tabellen är endast vägledande. Anpassa doseringen till 
din hunds vikt och aktivitetsnivå. Se till att din hund har tillgång till friskt vatten. 

DOSERINGSGUIDE

protein  % / fett %

28/13

2 kg

7,5 kg



Sammansättning: Köttmjöl från fågel (20%), potatismjöl (15%), potatisflingor 
(15%), färsk fågel (10% varav 60% kyckling och 40% kalkon), fågelfett, torkade 
ärtor (8%), ärtprotein (7%), potatisprotein, torkat betfor (socker borttaget), linfrö, 
hydrolyserat protein, fiskolja (0,5%), torkad jäst, natriumklorid, torkad persilja, 
torkad selleri, torkad morot, torkad tomat, torkade tranbär, torkad cikoria, 
torkade blåbär, glukosamin (0,05%), kondroitinsulfat (0,05%), torkad 
ringblomma, torkad yucca (0,01%). 
Tillsatser per kg: Näringstillsatser: Vitamin A 12000 IE, Vitamin D3 1200 IE, 
Vitamin E 150 mg, Koppar (koppar(II)sulfat, pentahydrat) 10 mg, Zink (zinkoxid) 70 
mg, Zink (zinkkelat från aminosyrahydrat) 45 mg, Jod (kalciumjodat, vattenfri) 2 mg, 
Selen (natriumselenit) 0,2 mg, L-karnitin 50 mg. Tekniska tillsatser: Antioxidanter 
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 29%, råoljor och råfetter 16%, 
växttråd 2,5%, råaska 6,1%, omsättbar energi 1643 kJ/100g, Omega-3 0,7%, 
Omega-6 2,6%.

Naturlig storlekNaturlig storlek

protein % / fett %

29/16

3 kg

10 kg

Doseringsangivelserna i tabellen är endast vägledande. Anpassa doseringen till 
din hunds vikt och aktivitetsnivå. Se till att din hund har tillgång till friskt vatten. 

DOSERINGSGUIDE

   

                               Slutlig vikt (kg)  (50 g = 1 dl)

Ålder/Age 2,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg

2 mån 50 g 80 g 120 g 190 g 250 g 295 g 325 g 360 g 375 g 390 g

3 mån 60 g 95 g 155 g 255 g 340 g 410 g 465 g 515 g 555 g 590 g

4 mån 60 g 100 g 170 g 280 g 380 g 460 g 530 g 595 g 655 g 710 g

5 mån 60 g 105 g 175 g 290 g 390 g 480 g 560 g 635 g 710 g 785 g

6 mån 60 g 100 g 175 g 290 g 395 g 485 g 575 g 655 g 735 g 815 g

7 mån 60 g 100 g 170 g 290 g 395 g 490 g 580 g 665 g 745 g 820 g

8 mån 60 g 100 g 170 g 285 g 390 g 490 g 580 g 665 g 745 g 825 g

9 mån 55 g 95 g 170 g 285 g 390 g 485 g 580 g 665 g 745 g 820 g

10 mån 55 g 95 g 170 g 280 g 385 g 485 g 575 g 660 g 745 g 820 g

11 mån 55 g 95 g 165 g 280 g 385 g 485 g 575 g 660 g 740 g 820 g

12 mån 55 g 95 g 165 g 280 g 380 g 480 g 570 g 660 g 740 g 815 g

           kg gram/24 h dl/24h

2,5-5  55-95 1-1,5
 
7,5-10 130-160 2-2,5
 
12,5-15 190-220 3-3,5
 
17,5-20 245-270 4-4,5
 
22,5-25 295-320 5-5,5

30-35 370-415 6-7

40-45 460-500 7,5-8,5

50-60 540-620 9-10,5

70-80 695-770 11,5-13

90-100 840-910 14-15

           kg gram/24 h dl/24 h 

2,5-5  50-85 1-2
 
5-7,5 85-115 2-2,5
 
7,5-10 115-145 2,5-3
 
10-12,5 145-170 3-3,5
 
12,5-15 170-195 3,5-4
15-17,5 195-220 4-4,5
17,5-20 220-245 4,5-5
20-22,5 245-265 5-5,5
22,5-25 265-290 5,5-6
25-30 290-330 6-6,5
30-35 330-370 6,5-7,5
35-40 370-410 7,5-8
40-45 410-445 8-9
45-50 445-485 9-10
50-60 485-555 10-11
60-70 555-625 11-12,5
70-80 625-690 12,5-14



fresh poultry

Färsk fågel
Harmony innehåller naturliga råvaror och färsk fågel, som höjer 
smakligheten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund 
en bra upplevelse av mat som gör gott i magen också. fresh poultry

utan onödiga tillsatser
Harmony är fritt från sojaprodukter, konserverings-
medel, färgämnen och smakförstärkare, så att 
din hund ska kunna njuta av mat utan en massa 
onödiga tillsatser.

no PRESERVATIVES

päls & hud
Omegafettsyrorna kan hjälpa till att stödja immun- 
systemet och bidra till en sund päls och hud. 

Omega-3 & Omega-6

RÖRLIGHET
Glukosamin och kondroitinsulfat kan 
påverka ledfunktionerna positivt och bidra 
till ökad rörlighet.

Glucosamine & cHondroitineYucca 

mindre lukt
Plantextraktet Yucca Schidigera kan hjälpa till att 
minska lukten från avföringen.

fresh fish

Färsk fisk
Harmony innehåller naturliga råvaror och färsk fisk, som höjer smaklig-
heten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund en bra 
upplevelse av mat som gör gott i magen också. 

grain free

Utan spannmål
Harmony är fritt från spannmål, som till exempel majs och ris. 
Det gör fodret lättsmält och passar därför hundar som har lite 
känslig mage. 

fresh poultry

Färsk fågel
Harmony innehåller naturliga råvaror och färsk fågel, som höjer 
smakligheten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund 
en bra upplevelse av mat som gör gott i magen också. fresh poultry

utan onödiga tillsatser
Harmony är fritt från sojaprodukter, konserverings-
medel, färgämnen och smakförstärkare, så att 
din hund ska kunna njuta av mat utan en massa 
onödiga tillsatser.

no PRESERVATIVES

päls & hud
Omegafettsyrorna kan hjälpa till att stödja immun- 
systemet och bidra till en sund päls och hud. 

Omega-3 & Omega-6

RÖRLIGHET
Glukosamin och kondroitinsulfat kan 
påverka ledfunktionerna positivt och bidra 
till ökad rörlighet.

Glucosamine & cHondroitineYucca 

mindre lukt
Plantextraktet Yucca Schidigera kan hjälpa till att 
minska lukten från avföringen.

fresh fish

Färsk fisk
Harmony innehåller naturliga råvaror och färsk fisk, som höjer smaklig-
heten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund en bra 
upplevelse av mat som gör gott i magen också. 

grain free

Utan spannmål
Harmony är fritt från spannmål, som till exempel majs och ris. 
Det gör fodret lättsmält och passar därför hundar som har lite 
känslig mage. 

fresh poultry

Färsk fågel
Harmony innehåller naturliga råvaror och färsk fågel, som höjer 
smakligheten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund 
en bra upplevelse av mat som gör gott i magen också. fresh poultry

utan onödiga tillsatser
Harmony är fritt från sojaprodukter, konserverings-
medel, färgämnen och smakförstärkare, så att 
din hund ska kunna njuta av mat utan en massa 
onödiga tillsatser.

no PRESERVATIVES

päls & hud
Omegafettsyrorna kan hjälpa till att stödja immun- 
systemet och bidra till en sund päls och hud. 

Omega-3 & Omega-6

RÖRLIGHET
Glukosamin och kondroitinsulfat kan 
påverka ledfunktionerna positivt och bidra 
till ökad rörlighet.

Glucosamine & cHondroitineYucca 

mindre lukt
Plantextraktet Yucca Schidigera kan hjälpa till att 
minska lukten från avföringen.

fresh fish

Färsk fisk
Harmony innehåller naturliga råvaror och färsk fisk, som höjer smaklig-
heten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund en bra 
upplevelse av mat som gör gott i magen också. 

grain free

Utan spannmål
Harmony är fritt från spannmål, som till exempel majs och ris. 
Det gör fodret lättsmält och passar därför hundar som har lite 
känslig mage. 

VAD B ETYDE R SYM BOLE R NA?

FÄRSK FÅGEL & FÄRSK FISK 
Harmony innehåller naturliga råvaror, färsk fågel och fisk som höjer 
smakligheten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund 
enbra upplevelse av mat som gör gott i magen också.

Spannmåls- 
och glutenfritt

Naturliga 
råvaror

Välbalanserad 
näring

Utan onödiga 
tillsatser

Stor andel 
färskt kött & fisk

Viktiga näringsämnen, 
vitaminer och mineraler

SMAKGARANTI

Mer information finns på harmonybydogman.se

Produkterna i Harmony-serien är noggrant anpassade 

för vuxna hundar och valpar. De innehåller naturliga och 

färska råvaror, är fria från spannmål och onödiga tillsatser. 

Tillverkningen sker i Tyskland och enbart råvaror från 

europeiska länder har använts. 

Om du inte är nöjd med vårt foder kan du lämna tillbaka det 

i butiken där du köpt det. Lämna in originalförpackningen 

med ca 2/3 av innehållet kvar tillsammans med kvittot. 

Då får du pengarna tillbaka eller en ny produkt.

fresh poultry

Färsk fågel
Harmony innehåller naturliga råvaror och färsk fågel, som höjer 
smakligheten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund 
en bra upplevelse av mat som gör gott i magen också. fresh poultry

utan onödiga tillsatser
Harmony är fritt från sojaprodukter, konserverings-
medel, färgämnen och smakförstärkare, så att 
din hund ska kunna njuta av mat utan en massa 
onödiga tillsatser.

no PRESERVATIVES

päls & hud
Omegafettsyrorna kan hjälpa till att stödja immun- 
systemet och bidra till en sund päls och hud. 

Omega-3 & Omega-6

RÖRLIGHET
Glukosamin och kondroitinsulfat kan 
påverka ledfunktionerna positivt och bidra 
till ökad rörlighet.

Glucosamine & cHondroitineYucca 

mindre lukt
Plantextraktet Yucca Schidigera kan hjälpa till att 
minska lukten från avföringen.

fresh fish

Färsk fisk
Harmony innehåller naturliga råvaror och färsk fisk, som höjer smaklig-
heten och påverkar matsmältningen positivt. Vi vill ge din hund en bra 
upplevelse av mat som gör gott i magen också. 

grain free

Utan spannmål
Harmony är fritt från spannmål, som till exempel majs och ris. 
Det gör fodret lättsmält och passar därför hundar som har lite 
känslig mage. 



UTVALT FÖR VÅRA BÄSTA VÄN N E R 

Ända sedan 1965 har Dogman satt husdjurens välbe-

finnande i fokus. Vi marknadsför produkter som vi själva 

skulle vilja köpa till våra egna husdjur, oavsett om det är  

en hund, katt, kanin, tamråtta eller fisk. 

Du hittar våra produkter i såväl zoobutiker som livs- 

medelsbutiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

www.dogman.se


