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HEAL N’ PREP

HEAL N´ PREP är en sammansättning av
energi, örter och fl era andra hälsofrämjande ingredienser. Upprinnelsen till
HEAL N´ PREP är att vilja ge en extra
hjälp till hundar vid t.ex. mycket hård
träning, tuffa tävlingsperioder svår
sjukdom, är allmänt nedsatta eller har
uppnått hög ålder.

MYNTA FÖR ATT
Mynta är den perfekta växten att ha till
hands eftersom den har många läkande
egenskaper. Mynta innehåller mentol
som kan ha lugnande och kramplösande inverkan. Det gör den då till hundens
bästa vän vid magproblem. Mynta är
omtalad som bakteriedödande och
antibakteriell, den kan lindra värk och

svamphämmande. Det finns studier
som visar att honung är sårläkande.

INNEHÅLL
ESSENTIAL, för att energi är nyckeln till
allt liv. ESSENTIAL är basen i vårt
sortiment, som verkar prestationsfrämjande och höjer välbefinnande, hälsa
och harmoni. Hunden blir mer arbetsvillig och uthållig samt återhämtar sig
snabbare. Råvaran i ESSENTIAL är
svenskodlad, spårbar raps. Rapsoljan
har genomgått en vetenskapligt
framtagen process som motsvarar
naturlig spjälkning. Resultatet är en
koncentrerad källa av energi i vattenlöslig pulverform. Slutprodukten möjliggör
för hunden att omedelbart och fullt ut
tillgodogöra sig den energi som
ursprungligen finns i oljan. Energin blir
mer tillgänglig i hundens ämnesomsättning när den är i vattenlöslig form då
hunden lätt kan smälta produkten,
vilket i sin tur medför minimal påverkan
på dess känsliga matsmältningssystem
och tarmfunktioner. Detta medför även
en minskad belastning på lever och
njurar.

verka slemlösande; mentolen löser upp
slem vilket hjälper till att rensa
igentäppta bihålor och luftvägar vid
förkylningar. Mentol är också muskelavslappnande. Avslappnade muskler
minskar stress i kroppen och främjar
sömn. Mynta innehåller flera vitaminer
och mineraler, bland annat C-vitamin,
E-vitamin, folsyra, kalcium och järn. Den
smakar gott och är näringsrik.

hel del kalium och de är bra vid högt
blodtryck. Svarta vinbär innehåller också
den hälsosamma omega-6-fettsyran
GLA (gammalinolensyra), som är bra vid
bl.a. hormonell obalans. Antocyaniner
tros kunna förebygga många sjukdomar. De tros särskilt kunna verka
skyddande för ögonen, hjärnan och
förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.
Antocyaniner finns det särskilt mycket
av i t.ex. svarta vinbär. De är antioxidanter och verkar antiinflammatorisk. Svarta
vinbär innehåller vitamin A, B3, C, E, K,
omega-6-fettsyran GLA samt bl.a.
kalium, kalcium, fosfor, magnesium,
järn, selen och rikligt med flavonoider.

HONUNG FÖR ATT
Mycket tyder på att den förebygger
magsår. Honung innehåller en rad
ämnen som påverkar kroppen positivt,
bl.a. fruktsocker som reglerar blodsockret och magnesium som är bra för
hjärtat. Honungens rika innehåll av bl.a.
bakteriedödande ämnen innebär att
den också fyller funktionen av konserveringsmedel och läkande medel. Än i
dag rekommenderas honung inom
naturmedicinen för sina nyttiga
egenskaper. Utöver energi innehåller
honung mängder med nyttiga mineraler, aminosyror, enzymer och antibiotikaliknande ämnen. Detta gör att
honungen är bakteriedödande och

SVARTA VINBÄR FÖR ATT
De är fullproppade med antioxidanter,
vitaminer och mineraler. Den lila eller
mörkt röda nyansen kommer från
antioxiderande antocyaniner och
karotener. I svarta vinbär finns också en

ROSMARIN FÖR ATT
Den ökar blodcirkulationen vid muskelvärk och spända muskler. Cineol, den
eteriska oljan från rosmarin, verkar
stimulerande på blodcirkulationen. Vid
lågt blodtryck och nedsatt cirkulation
kan rosmarin hjälpa. Oljan är värmande
vid träningsvärk och muskelspänningar.
Den påverkar genomströmningen av
blod i hjärnans små blodkärl. Den sägs
då höja koncentrationsnivån och
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minnesskärpan tack vare den ökade
syre- och blodmängden. Rosmarin är rik
på viktiga antioxidanter och hjälper till
att förebygga infektioner och förkylningar. Den antioxidativa effekten kan
därför skydda kroppen mot fria radikaler. Den är också bra vid matsmältningsproblem, speciellt vid kolik och problem
med gallan. Örten ökar nämligen
gallproduktionen och övriga matsmältningssafter.
MSM FÖR ATT DET
tillför kroppen organiskt svavel och är
bra för allt ifrån ledvärk till hudproblem, sköra klor och pälsavfall. C-vitamin (från bl.a. svarta vinbär) förbättrar
upptaget och effekten av MSM. MSM
(metylsulfonylmetan) är en naturlig
källa till organiskt svavel som utgör
0,25% av hundens kroppsvikt. Svavel
förekommer framförallt i kroppens
proteinrika vävnader såsom brosk,
senor, ligament, muskler, skelett, hud,
päls och klor. Då det utgör en viktig
byggsten för dessa vävnader kan
näringstillskott med MSM hjälpa vid
bl.a. ledproblem, värk, inflammation,
eksem, torr och kliande hud samt vid
försämrad pälskvalitet. Svavel är en
viktig beståndsdel i bildandet av
kollagen, glukosaminsulfat och
kondroitinsulfat – tre ämnen som
alla är viktiga för ledernas hälsa.
Samtliga är delaktiga i bildandet av
ledernas stötdämpande brosk, vilket är
det som bryts ned vid ledsjukdomar

som artros. Studier bekräftar att
tillskott med MSM kan minska smärta
och stelhet vid artros. Att inta MSM är
också bra för hundar som arbetar då
det kan minska träningsvärk, förbättra
återhämtning och minska den oxidativa stress som uppstår i samband med
fysisk belastning. MSM är även utrensande.
GRODDAR FÖR ATT
zink är en komponent i över 300
enzymer, som exempelvis är involverade i syntesen och metabolismen av
proteiner, kolhydrater och fett samt
vissa vitaminer och mineraler. Med
andra ord är det ett mycket viktigt
mineral som hunden behöver få i sig
via kosten. För hundar som arbetar hårt
eller är/har varit sjuka är zink ett av de
viktigaste mineralerna då det hjälper
till att hålla igång protein- och fettomsättningen och därför är av betydelse
för både förbränning och muskeltillväxt. Utöver det är zink av vikt för
immunsystem och celldelning. Det
hjälper även till att skydda proteiner
och fetter från oxidation. Det beror på
att zink fungerar som en antioxidant
och bidrar till att skydda celler från fria
radikaler.

elektrolyter. Man kan förenkla
samlingsnamnet elektrolyter genom
att beskriva det som lättupptagliga
mineraler och salter. Dessa behövs bl.a.
för kroppens muskelaktivitet och
vätskebalans. Utan dessa elektrolyter
får hundens kropp jobba mycket
hårdare för att klara av samma uppgifter. Exempelvis hjärtat och övriga
muskler pressas hårdare utan dessa
mineraler och salter. Därför är de
viktiga, både i förebyggande och
behandlande syfte.

ELEKTROLYTER FÖR ATT
när hunden tränar, tävlar, är stressad
eller sjuk – när den gör något som
pressar kroppen lite extra – förlorar den
viktiga näringsämnen. Ett av dessa är
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