HOPP & LEK
ETT FODERTILLSKOTT FÖR HUND OCH KATT MED
ÖRTER TRADITIONELLT ANVÄNDA FÖR ATT GE
NATURLIGT STÖD TILL LEDER OCH MUSKLER. KAN
HJÄLPA TILL ATT LINDRA INFLAMMATION,
STELHET, LED- & MUSKELSMÄRTA.
BÄST RESULTAT UPPNÅS I KOMBINATION MED
HUNDAPOTEKET® SUPERMIX

Genom att ge djuren en sund och naturlig
kost kan många problem både förebyggas och
avhjälpas. Kroppen som får rätt material att
jobba med har en enastående förmåga att
självläka. Men ibland behöver kroppen likväl
lite hjälp på traven.
Att behandla kroppen med olika örter har
urgamla traditioner. Örter – förutsatt att de
används på rätt sätt – har som regel färre
biverkningar än moderna läkemedel, men är
minst lika effektiva.
De örter som används i HOPP & LEK är
omsorgsfullt utvalda för sina särskilda
egenskaper. De har satts samman till en
blandning som stimulerar kroppens egen
förmåga till självläkande.
Dessa örter har traditionellt använts för att
motverka inflammationer, stimulera
genomströmningen i musklerna, lindra
smärta, motverka muskelspasmer och
kramper och skydda ledbrosket från
nedbrytning.
STELHET OCH VÄRK I LEDER OCH MUSKLER
TÄR PÅ BÅDE KROPP OCH HUMÖR!

HOPP & LEK INNEHÅLLER:
Boswellia (Boswellia Serrata) stimulerar
cirkulationen, verkar smärtstillande och
inflammationshämmande.
Slaktarekvast (Ruscus aculeatus) stimulerar
cirkulationen, verkar inflammationshämmande,
lindrar svullnad och skyddar kärlväggarna.
Djävulsklorot (Harpagophytum) verkar
inflammationshämmande och smärtstillande och
lindrar svullnad.
Kardborrerot (Arcticum lappa japonica) verkar
utrensande, lindrar svullnad och är full av
antioxidanter.
Ingefära (Zingiber officinale) verkar
inflammationshämmande och smärtstillande, kan
lindra symtomen vid reumatoid artrit och artros.
Gurkmeja (Curcuma longa) är och rik på
antioxidanter, minskar inflammationer i ledbrosket
och skyddar det från nedbrytning.
Yucca (Yucca filamentosa) är naturligt rik på
antioxidanter och mangan som reducerar
symtomen vid artros och artrit.
Skogsolvon (Viburnum opulus) stimulerar
cirkulationen och transporten av slaggprodukter,
verkar kramplösande och avslappnande på
musklerna.
Läkesilverax (Cimicifuga racemosa)
antiinflammatorisk, stimulerar cirkulationen och
verkar smärtlindrande.
BRUKSANVISNING:
0-10KG & KATT: ½ - 1 KRYDDMÅTT
11-20KG: 1½ - 2 KRYDDMÅTT
21-45KG: ½ - 1 TESKED
45+ KG: 1½ - 3 TESKEDAR
BLANDAS I FODRET.
Introducera gradvis över ca. 2 veckors tid.
Efter ca 1 mån görs uppehåll i 1 v för att
utvärdera. Öka eller minska dosen efter
behov. Kan ges under längre perioder med en
dags uppehåll per vecka.
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