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Sandra, som är blivande hundmassör, skrev till mig om sin hund Cobra. Sandra ville dels ställa några 

frågor om Cobras kost och dels berätta att hon fått mycket positiva resultat med HundApoteket 

Hopp & Lek. Jag önskade att Sandra skulle dela med sig av sin historia, och det har hon så generöst 

gjort i texten nedan. Stort tack till dig Sandra! Det värmer mitt hjärta att Cobra nu mår så bra. 

Cobras historia 

Cobra är en snart sjuårig malinoistik som sedan fyra år tillbaka har haft avsevärda muskelproblem. 

Cobra har måttlig artros i flera leder och även spondylos. Tyvärr visade det sig inte förrän sent i 

Cobras liv att hon även hade en gammal muskelskada som med stor sannolikhet har varit Cobras 

primära problem, och de övriga muskel- och ledproblemen de sekundära.  

Efter att muskelskadan uppmärksammats började en lång resa mot att få Cobra att använda den 

muskel som hon en gång i tiden skadat och samtidigt bygga upp den övriga kroppen som hade 

arbetat fel under en lång tid. Att fysträna en hund som har så pass mycket rörelseinskränkningar 

och muskelproblem kräver omsorg. Cobras omsorg har bestått av stretching flera dagar i veckan 

och massage (hon gick även på elektroterapi-behandling i ett tidigt skede av rehabiliteringen). Dock 

upplevde jag efter en tid in i rehabiliteringen att det var rent av besvärligt att massera Cobra, hon 

var väldigt spänd och öm i muskulaturen och ville faktiskt inte ens bli masserad. Eftersom jag sedan 

en tid tillbaka endast gav Cobra hemlagad mat var inte de ”traditionella” kosttillskotten för 

musklerna ett alternativ. Till min glädje såg jag en dag en nyhet på Hundapoteket, en naturlig 

produkt för muskler och leder, och jag tror jag beställde produkten samma dag som den lanserades. 

Hopp & Lek har på många sätt varit den sista pusselbiten i Cobras rehabilitering. Efter ett par veckor 

med kosttillskottet blev Cobra påtagligt mycket mjukare i muskulaturen och har sedan dess njutit av 

massage och också haft lättare att bygga muskler.  

Jag vill betona hur viktigt det är för en hund att röra på sig i alla gångarter och på varierande 

underlag, att få tillgång till en varierad kost med levande enzymer samt få den muskelvård som 

hunden behöver i form av massage och stretching. Även om Hopp & Lek inte kan ta sig åt all äran 

för Cobras goda form så har den varit ett komplement som tagit oss dit vi är idag, och just därför vill 

jag verkligen rekommendera den här produkten till alla som har en hund med led- och/eller 

muskelproblem. 

//Sandra, Cobras ägare och blivande hundmassör 

 

 

Cobra under sökträning  


