DUNDERKUR
MED

BAOBAB

DUNDERKUR är ett helt naturligt
fodertillskott för hund och katt som kan
hjälpa till att stärka immunförsvaret och
allmänhälsan och att motverka bildandet av
cellnedbrytande fria radikaler.

IMMUNFÖRSVARSSTÄRKANDE
ENERGIPULVER – NATURLIGT RIKT PÅ
ANTIOXIDANTER
För konvalescenta djur, före eller efter en
prestationskrävande uppgift, eller för djur
som bara behöver en liten extra kick.
Den innehåller endast naturliga ingredienser,
i en optimal blandning, noggrant utvalda för
sitt höga innehåll av näringsämnen och
antioxidanter.
DUNDERKUR INNEHÅLLER:
Echinacea (Echinacea purpurea) eller Röd solhatt
som den också kallas, är välkänd för sin förmåga
att stärka immunförsvaret genom att stimulera
aktiviteten hos de celler som attackerar bakterier
och virus.
Bockhornsklöver (Trigonella foenum graecum) är
en av de mest kända och traditionellt använda
läkeörterna. Bockhornsklöver förser kroppen med
mycket potenta antioxidanter samt mineraler och
spårämnen, som bl.a. zink och kalium.
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) är en ört med
lång traditionell användning som kur mot
allehanda besvär. Rosmarin innehåller
rosmarinsyra som är en kraftfull antioxidant.

Kardborrerot (Arcticum lappa japonica) har
traditionellt använts för att verka renande på inre
organ och för sin förmåga att rensa kroppen från
toxiska ämnen. Den är rik på vitaminer, särskilt Coch E-vitamin som är viktiga antioxidanter.
Kardborrerot är också rik på nyttiga fibrer och på
mineraler och spårämnen.
Mariatistel (Silybum marianum) har traditionellt
använts för sin avgiftande effekt på lever och
gallblåsa och för god påverkan på
matsmältningen. Studier har visat att mariatistel
också har god påverkan på blodsockernivåer och
kolesterol.
Baobabfrukt (Adansonia) är superfrukten från
Afrika med ett i särklass högt innehåll av framför
allt C-vitamin och andra antioxidanter, men
frukten är också rik på bl.a. kalcium, magnesium
och järn. Baobabfrukten är också en källa för
naturliga fibrer som har prebiotisk effekt i
tarmarna.
DAGLIG DOSERING:
LITEN HUND & KATT: ½ SKOPA
(RÄCKER I CA. 200 DAGAR)
MELLANSTOR HUND: 1 SKOPA
(RÄCKER I CA. 100 DAGAR)
STOR HUND: 2 SKOPOR (RÄCKER I CA.
50 DAGAR)
XL HUND: 3 SKOPOR (RÄCKER I CA. 33
DAGAR)

1 skopa = 2,5 ml / ½ tesked. Skopa
medföljer.
Blandas i fodret. Introducera gradvis över
ca. en veckas tid

PRODUKTINFORMATION
kontakt@naturbalans.se | Tel: 0479 80026 | www.naturbalans.se

