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Naturlig hjälp för tikar som upplever 

problem vid löp eller skendräktighet 

NATURLIG ÖRTBLANDNING 

MADAM är en blandning av örter som alla 

har urgamla traditioner.  

Verbena och kamomill har traditionellt 

använts för att ge en lugnande och 

rogivande effekt, utan att orsaka trötthet 

och dåsighet. De ger också stöd åt 

matsmältningen, som kan vara ett 

problem under löp och skendräktighet. 

Johannesört och munkpeppar är 

traditionellt välkända för sin förmåga att 

stabilisera de hormonella funktionerna. 

Hallonblad och vallmoblad har 

traditionellt använts för att ge stöd åt 

fortplantningsorganen.  
 

MADAM BÖR INTE GEST TILL 

DRÄKTIGA ELLER DIGIVANDE 

TIKAR.  

VISSA INGREDIENSER KAN 

PÅVERKA EFFEKTEN AV 

LÄKEMEDEL, OM HUNDEN 

MEDICINERAS BÖR DU ENDAST 

GE MADAM I SAMRÅD MED 

VETERINÄR.     

 

DET ÄR INTE OVANLIGT ATT TIKAR DRABBAS AV HUD- 

OCH/ELLER MAGPROBLEM I SAMBAND MED 

LÖP/SKENDRÄKTIGHET. VI MÅSTE TA DETTA PÅ 

ALLVAR OCH GÖRA VAD VI KAN, BÅDE FÖR ATT 

FÖREBYGGA OCH FÖR ATT LINDRA BESVÄREN.  

Löp och skendräktighet innebär stora 

påfrestningar på tikens kropp. Det är starka 

krafter som är i rörelse och vi bör vara extra noga 

med tikens allmänhälsa under dessa perioder.  

Det är inte löpet/skendräktigheten i sig som 

orsakar problem - det är bara den utlösande 

faktorn. Hur pass väl tiken klarar påfrestningarna 

står i direkt relation till hennes allmänhälsa. 

Med en sund och balanserad kost i bagaget och 

med hjälp av naturliga örter, ger vi tiken de bästa 

förutsättningarna att ta sig igenom de fysiska och 

psykiska påfrestningarna så smärtfritt som 

möjligt. 

Eftersom örter tar tid på sig för att verka bör 

man räkna med 2–3 veckor innan full effekt 

uppnås. 

Jobbiga löp: börja 2–3 veckor före beräknat 

löp och ge genom hela löpet.  

Skendräktig: börja 2–3 veckor före beräknat 

löp och ge genom hela skendräktigheten och 

ca. 1 månad efter ”valparnas födsel”.  

DAGLIG DOSERING: 

LITEN HUND: ½ TESKED 

MELLANSTOR HUND: 1 TESKED 

STOR HUND: 1½ - 2 TESKEDAR 

XL-HUND: 2½ - 3 TESKEDAR  

 

En förpackning innehåller 100 gram örter och 

räcker - beroende på djurets individuella behov - 

mellan 3–4 månader för en medelstor hund på 

runt 20 kg. 

 


