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Vildlaxolja
från Alaska

Naturligt tillskottsfoder till ditt husdjur

frisk hud  •  skön päls  •  god hälsa

Produktbeskrivning

Produkt:
Laxolja från vild Alaskalax – stabiliserad 
med E-vitamin (naturligt tocopherolrigt 
extrakt) och tillsatt rosmarinextrakt.

Produktens utseende: 
Klar, orange olja med mild doft av färsk 
uppskuren lax.

Fettsyrahalt:
Omega-3 fettsyror 29 %
  - DHA (Dokosahexaensyra) 12 %
  - EPA (Eikosapentaensyra) 9 %
Omega-6 fettsyror 3 %

Flaskstorlekar:  
Flaskor med monterad pump och  
doseringsvägledning på etiketten. 
125 ml till katter och mindre hundar. 
250 ml, 500 ml, 1000 ml til hundar.

Förvaras mörkt i rumstemperatur 
eller svalare.
Endast till djur. Inte för human 
konsumtion.
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En ren naturprodukt

Grizzly Vildlaxolja är en fin och ren laxolja som utvinns i Alaska 
uteslutande från vildlax. Den innehåller mycket av de viktiga 
långkedjade fleromättade Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA 
och har naturligt lite Omega-6 fettsyror. 

Det faktiska förhållandet mellan Omega-3  och Omega-6 fett-
syror i Grizzly Vildlaxolja är högre än 9:1, vilket kan jämföras 
med laxolja från odlad lax där förhållandet mellan Omega-3 och 
Omega-6 är lägre än 3:1. 

Grizzly Vildlaxolja är därför en 
mycket mer verkningsfull källa när 
det gäller justering av fettsyraba-
lansen i ditt husdjursfoder, som 
normalt innehåller alltför mycket 
Omega-6 (från vegetabiliska oljor 
och kycklingfett).

Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA är viktiga näringsämnen 
som ditt husdjur behöver för att få en frisk hud och en mjuk och 
blank päls.

Vildlaxoljan bidrar dessutom till upprätthållandet av ett starkt 
immunsystem, friskt kretslopp, god hälsa och hög energinivå.

Grizzly Vildlaxolja är med sin milda arom särskilt välsmakande, 
och ett dagligt tillskott är det mest naturliga sättet att säker-

ställa ditt husdjurs välbefinnande 
under ett långt och friskt liv.

Lätt att hantera. – Flaskorna är 
försedda med en pump som är 
hygiensk och gör det lätt att do-
sera exakt. Bruksanvisningen på 
flaskan anger hur mycket du bör 
ge ditt husdjur.

Grizzly Vildlaxolja  
används så här:

Hud  Torr hud. Hudirritation och klåda. Röd hud 
och bara fläckar. Djuret slickar på irriterade 
områden på huden. Stor förekomst av mjäll.

Päls  Matt päls. Ovanligt stort pälsavfall. Önskan 
att få en skinande päls till en utställning 
inom ett par veckor.

Vitalitet  Äldre hundar och katter med t.ex. gikt-
påverkade leder, som rör sig långsamt eller 
inte har lust att vara aktiva. Allmän slöhet.

Aptit  Hundar och katter som är trötta på fodret. 
Äldre hundar och katter som har förlorat 
aptiten.

Hjärta  Vid ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Veter-
inärer rekommenderar Omega 3 fettsyror 
för ett friskt kretslopp.

Operation  Många veterinärer rekommenderar 
långkedjade Omega 3 fettsyror som för-
bättrar immunsystemet och påskyndar det 
allmänna tillfrisknandet efter en cancer-
operation.

 


