De flesta hundar älskar Seraquin tuggtabletter
vilket gör saken relativt enkel. Du kan ge
din hund produkten som godis eller krossa
den och strö över hundens vanliga foder.
Antalet tabletter som du ska ge hunden
beror på hundens vikt. Din veterinär och
djursjukvårdare kan ge dig råd.

Hur lång tid tar det innan
Seraquin gör skillnad?

www.bivet.nu/se

Många bollar i luften?

Rådgivning om användning av Seraquin eller andra produkter kan du få av din veterinär.
Seraquin är ett fodertilskott som enbart innehåller naturliga komponenter. Seraquin
innehåller glukosamin, kondroitinsulfat och gurkmeja. Du kan få mer information av
Boehringer Ingelheim Vetmedica. E-post: svar.cop@boehringer-ingelheim.com.
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Hur ger jag Seraquin
till min hund?

Hund

Ta hand om
hundens leder

Seraquin i dag för
lek i morgon

Seraquin är utvecklat för att främja ledernas
funktion, och det tar en viss tid innan det tas
upp i systemet. Vi rekommenderar 4–6 veckor
till en början. Därefter kan antalet tabletter
reduceras gradvis i samråd med din veterinär.

Hur länge ska jag ge
min hund Seraquin?
Seraquin kan ingå i din hunds diet under
resten av hundens liv.

Seraquin kan köpas hos
Seraquin kan köpas hos din veterinär.
Din veterinär eller djursjukvårdare kan
svara på frågor om produkten. Närmaste
återförsäljare hittar du på www.bivet.nu/se.

Seraquin®

– Länge leve friheten!

Seraquin®

– Länge leve friheten!

Många år med ett aktivt
liv sätter sina spår

Hur kan
Seraquin hjälpa?

Lek, apport, hundsport, jakt och långa promenader
är bara några av de aktiviteter som du kan njuta av
tillsammans med din hund. Det är naturligt att din
hund får större eller mindre förslitningar med åldern,
vilket kan leda till smärtor och rörelsesvårigheter.
På samma sätt som en människa kan många äldre
hundar besväras av ledproblem.

Seraquin är ett fodertilskott som enbart
innehåller naturliga komponenter. Seraquin
innehåller glukosamin, kondroitinsulfat. Detta
omvandlas till ämnen som förekommer naturligt
i hundens kropp som en del av det brosk som
håller samman lederna.

Tecken på
eventuella problem
Eftersom det är du som känner din hund bäst, kan
du själv ganska enkelt upptäcka följande tecken:
	Svårigheter att hoppa in i bilen/upp i en fåtölj
eller gå i trappor
	Haltar eller är stel
	Tvekar vid lek
	Förändringar i pälsvården, slickar till exempel
på lederna
	Förändring i temperamentet, blir till exempel
ängsligare eller mindre tolerant gentemot
barn och/eller andra hundar.
Om du har noterat någon av dessa förändringar
hos din hund ska du rådfråga din veterinär eller
djursjukvårdare och överväga en undersökning.

Det som gör Seraquin speciellt är att det
dessutom innehåller extrakt av gurkmeja
(curcuminoider) vilka är kraftfulla antioxidanter
som har en stark förmåga att neutralisera
fria radikaler. Fria radikaler i lederna bidrar til
nedbrytningen av brosk.
Seraquin kan ges tillsammans med alla övriga
preparat som din veterinär kan rekommendera,
till exempel för att kontrollera smärta och
inflammation.

Hundar älskar Seraquin
De flesta hundar älskar Seraquin och tar gärna
den lilla tuggtabletten direkt ur handen på dig,
som en godisbit. Ett fåtal hundar vill inte äta
Seraquin spontant ur handen, men de flesta
accepterar det i fodret. Den mängd Seraquin
som du ska ge beror på hundens vikt och
rekommendationerna från din veterinär.

Seraquin®

– Länge leve friheten!

