TILL AKTIVA HUNDAR SOM VILL BEVARA
RÖRLIGA OCH FLEXIBLA LEDER
AKTIV HUND är ett svensktillverkat kompletteringsfoder med
enbart naturliga ingredienser som grönläppad mussla med
Glykosaminoglykaner (GAG) och Omega-3 fettsyror.
Förstärkt med kollagen, vitamin C och zink.
AKTIV HUND vänder sig till alla hundar som vill bevara rörliga
och flexibla leder.

SNABBA FAKTA
 Svensktillverkat kompletteringsfoder till hund
 Enbart naturliga ingredienser
 Används under längre perioder vilket driver
återkommande kunder till butik

 Stora möjligheter till ökat snittköp per kund
 Produkten vänder sig till både nya och befintliga

kunder som redan idag använder produkter i Aktiv
Serien mot sina djurs leder, exempelvis Aktiv
Hip & Joint eller Aktiv Nypon

 Utmärkt komplement till andra tillskott

PRODUKTFAKTA
AKTIV HUND är framtagen för att hjälpa din hund behålla
ett rörligt, aktivt liv och flexibla leder.
AKTIV HUND innehåller hela den grönläppade musslan
vilket innebär att de glykosaminoglykaner (GAG) och
omega-3 fettsyror (EPA, ETA och DHA) som finns naturligt i
musslan tas tillvara.
Musslan odlas i de kalla, rena vattnen utanför Nya
Zeelands kust och har länge använts för sina positiva
egenskaper vid tillstånd som ofta ger smärta, exempelvis
artros, ledförslitningar och inflammationer.
AKTIV HUND är förstärkt med kollagen,
vitamin C och zink. Vitamin C bidrar till normal
kollagenbildning som har betydelse för broskets
och benstommens normala funktion samt till att minska
trötthet och utmattning.
Zink är ett viktigt mineral som bidrar till att bibehålla
normal benstomme.
AKTIV HUND kan användas ensamt eller med fördel kombineras med exempelvis nypontillskott.

eller läkemedel vid exempelvis artros, ledförslitningar
(nypon, glukosamin, antiinflammatoriska läkemedel)

 AKTIV HUND är särskilt framtagen att hjälpa ditt

husdjur till att behålla ett rörligt, aktiv liv och god
ledhälsa för djur

Används ensamt eller i kombination med andra
produkter för leder, rörlighet och träning

 Kan användas vid besvär eller förebyggande
 Tabletten är tuggvänlig, del- och krossbar
 Alla produkter i Aktiv-serien har smakgaranti

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
100 st tabletter
KONSUMENTKONTAKT
Octean AB
Norra Torggatan 15
434 30 Kungsbacka
010-703 68 00
info@octean.se

