DermaFlex™

För hundar med hudproblem

Produkter som ingår i Aptus lila serie.
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Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att
stärka och bibehålla ditt djurs hälsa. Serien är färgkodad efter användningsområde:
®

-

GRÖN serie 			
			

leder & rörlighet
energitillskott & vitaminer

- ORANGE serie 		
			

mage & tarm
näringstillskott

- LILA serie			
			
			

hud & päls
ögon & öron
sårläkning

- BLÅ serie			

mun & tandhygien

Var kan jag köpa Aptus®?
Aptus hälsovårdsprodukter finns på följande ställen:
®

- Apotek, med utökad service för djurägare, tillhandahåller delar av serien.
- Veterinärkliniker, med försäljning av hälsovårdsprodukter, som valt att ta in Aptus

®

i sitt sortiment.

- Djurbutiker, med försäljning av djurprodukter från Lupus Foder AB.
- Internetförsäljning, gå in på www.aptuspet.com för mer information.
För ytterligare information om produkterna, besök gärna Aptus hemsida:
www.aptuspet.com
®

Aptus produkter marknadsförs av Orion Pharma,
ett finskt läkemedelsbolag som utvecklat och sålt
mediciner globalt sedan 1917.
®
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HUD OCH PÄLS
Hudbarriären skyddar
En frisk hud och päls ger bästa skyddet och
fungerar som en barriär mot omgivningens
bakterier, parasiter och allergiframkallande
ämnen. En skada i hudbarriären kan vara en
bakomliggande orsak till hudproblem.

Kan det vara en hudåkomma?
Hudbesvär kan ta sig i uttryck på många olika
sätt. Om du misstänker att din hund har någon form av hudproblem bör du rådfråga din
veterinär som kan diagnostisera tillståndet.
Följande kan vara tecken på hudproblem:
• Hunden kliar eller slickar sig
• Håravfall
• Dålig lukt från huden
• Huden fjällar o flagar
• Blemmor, röda prickar på huden.

Vanliga orsaker till hudproblem
•
•
•
•
•
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Infektioner
Allergi – någon form av överkänslighet
mot ett främmande ämne (allergen).
Kraftiga parasitangrepp i huden
Infektion t.ex. i öron, tassar eller hud
Hormonella sjukdomar ex.Cushing,
Hypothyreodism.

www.aptuspet.com
För mer information och var du
kan hitta Aptus® produkter.
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DermaFlex™
MJUKA TUGGBITAR SOM UPPSKATTAS AV MÅNGA HUNDAR

FETTSYROR
Gurkörtextrakt
Perillafröextrakt
Fiskolja (EPA)
Fiskolja (DHA)

ANTIOXIDANTER
Druvkärne-extrakt
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin A
Metylsulfonylmetan

VITAMINER
Vitamin B3
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin A

AMINOSYROR
Metionin
L-cystein
L-prolin
MINERAL
Zink
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Förpackning: Foliepåse
60 st mjuka tuggbitar
nettovikt ca 210 g
®

Aptus Dermaflex
Aptus® Dermaflex™ innehåller essentiella
fettsyror, antioxidanter, aminosyror, vitaminer samt mineral för hudproblem hos hund.

Innehåll
Metylsulfonylmetan (MSM), gurkörtsextrakt
(GLA - omega 6), metionin, L-cystein, druvkärneextrakt, vitamin C, L-prolin, perillafrö extrakt,
vitamin E, fiskolja (EPA, DHA - omega 3), zink,
hyaluronsyra, vitamin B3 och vitamin A samt
smak- och hjälpämnen.

Användning
Aptus® DermaFlex tillgodoser kroppens ökade
näringsbehov i samband med hudproblem
och bidrar därigenom till att stärka hudens
barriärfunktion. Aptus® DermaFlex innehåller
essentiella fettsyror, antioxidanter, aminosyror,
vitaminer samt mineral.

Viktigt att tänka på
Orsaken till hudproblem bör utredas tillsammans med din veterinär. Kontakta veterinär
om din hund har klåda, utslag eller rikligt
håravfall, eller om symptomen kvarstår.

Dosering
En tuggbit per 10 kg dagligen (ge högst 4
tuggbitar per dag). Ger man mer än 1 tuggbit
per dag fördelas givan på morgon och kväll.
•
•

15,6 kcal per tuggbit
Vegetabilisk kycklingsmak.

Doseringsschema
under 10 kg

1 tuggbit

10 - 20 kg

2 tuggbitar

20 - 30 kg

3 tuggbitar

30 - 70 kg

4 tuggbitar

Rekommenderas som komplement vid
tillfällen där hudbarriären är skadad t ex:
• Atopi/allergi
• Kraftiga parasitangrepp i huden
• Infektion i öron, tassar eller hud
• Hormonella sjukdomar ex. Cushing,
Hypothyreodism.
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Plats för stämpel
Ett sjukt djur skall alltid vårdas av veterinär, men djurets allmänna kondition
och välbefinnande kan stöttas och förbättras med hjälp av hälsovårdsprodukter.
Aptus®serien, från läkemedelsföretaget Orion Pharma Animal Health, har
utvecklats för att du skall kunna ge din hund och katt den bästa konditionen
och hälsan i alla livets stadier.
Besök gärna Aptus® hemsida:

www.aptuspet.com

facebook.com/AptusSverige
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