CaniCur

TITA NFLEX

TITAN FLEX är en sammansättning av
energi, örter och flera andra led och
vävnadsfrämjande ingredienser.
Upprinnelsen till TITAN FLEX är en vilja
att ge extra hjälp och lindring till bl a
hundar med hög aktivitetsnivå, äldre
hundar och, eller hundar med nedsatt
funktion, smärta och minskad rörlighet.

talar om är leder, brosk och bindväv.
GAG bygger också upp synovialvätskan i
lederna som blir väsentligt tjockare och
mer elastisk. Brosket i lederna underhålls med näring genom “smörjningen”,
så att det eventuellt kan regenereras.
Den tjockare och mer elastiska ledvätskan kan verka som buffert, vilket
medför att ben- och broskändar inte
längre nöter mot varandra. Följden blir
ofta att de plågsamma smärtorna kan
lindras avsevärt och ibland till och med
försvinna fullständigt.

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.

GOPO NYPON FÖR ATT
Nypon blir allt mer uppmärksammat för
sina goda effekter mot artros. Flera
forskningsförsök har visat att GOPO
Nypon hjälper vid ledbesvär som artros
och reumatisk artrit. Ämnet stoppar
nedbrytningen av ledbrosket och gör att
brosk byggs upp igen. Ledbrosket fungerar som ledernas stötdämpare. En
förslitning i leden innebär att brosket
där har blivit tunnare eller försvunnit
helt. Det gör leden stel och orsakar ofta
smärta. Galactolipiderna i GOPO stoppar istället nedbrytningen av brosket
och hjälper det att återbildas. Läkare
berättar att det är kombinationen av
både skal och nyponkärnor som gör att
GOPO har antiinflammatorisk effekt och
fungerar uppbyggande för lederna.

GLUKOSAMIN FÖR ATT
Naturligt bioabsorberbart glukosamin är
en naturlig beståndsdel av
GlukosAminoGlykaner (GAG) vilket är ett
sorts kolhydrat som finns i de flesta
vävnader i kroppen. Det man främst

HONUNG FÖR ATT
De innehåller en rad ämnen som påverkar kroppen positivt, bland annat magnesium som är bra för t.ex. hjärtat.
Honungens rika innehåll av bland annat
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 sockerarter innehåller honung
mängder med nyttiga mineraler, aminosyror, enzymer och antibiotikaliknandeämnen. Honung har prebiotisk effekt
(fungerar som mat åt de goda bakterierna i magen) och är dessutom antiinflammatorisk. Detta gör att honungen
är bakteriedödande och svamphämmande. Det finns studier som bevisar att
honung är sårläkande.
SVARTA VINBÄR FÖR ATT
De är fullproppade med antioxidanter,
vitaminer och mineraler! Den lila eller
mörkt röda nyansen kommer från antioxiderande antocyaniner och karotener.
Svarta vinbär innehåller också en hel del
kalium som är bra vid högt blodtryck
samt även 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 antiinflammatoriskt.
Svarta vinbär innehåller vitamin A, B3, C,
E, K, kalium, kalcium, fosfor, magnesium,
järn, selen och rikligt med flavonoider.
INGEFÄRA FÖR ATT
Den stärker immunförsvaret. Ingefära
innehåller höga doser av antioxidanter
som ökar kroppens immunförsvar.
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Genom att ge ingefära varje dag hjälper
du hunden att bygga upp ett starkt
immunförsvar som gör det lättare för
den att hålla sig frisk. Vetenskapliga
studier av god kvalitet visar att tillskott
av ingefära kan gynna individer med
artros. Bl.a. kan ingefära minska lindrig
smärta och förbättra rörligheten vid
artros. Ingefära innehåller antioxidanter
som tidigare nämnt, och kan lindra
skador på slemhinnan och främja sårläkning samt skydda hjärtat och magsäcken. Ingefära är också en bra källa till
vitaminer. Studier har visat att ingefära
kan ha en förebyggande effekt mot
leverskada. Ingefära kan förbygga hjärtsjukdomar, eftersom det är en bra källa
av magnesium och kalium som är viktigt för att sänka blodtrycket. Högt blodtryck är en stor orsak till hjärtsjukdomar.
Ingefära innehåller även mycket vitamin
B6, som har visat sig minska risken för
kardiovaskulära problem.
MSM FÖR ATT
Det tillför kroppen organiskt svavel och
är bra för alltifrån 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.
PILBARK FÖR ATT
I pilens bark finns naturligt salicin, ett
ämne som i kroppen omvandlas till
salicylsyra och som historiskt ansetts ha
febernedsättande, smärtlindrande,
desinficerande, sammandragande och
lokalbedövande effekter. Den har även
använts vid reumatiska åkommor och
feber.

Mölndalsvägen 5
412 63 Göteborg, Sweden
+46 709 989 777
+46 736 696 587
canivici@canivici.com
Canivici.com

