ÖKAR HUNDENS RÖRLIGHET OCH
BIDRAR TILL EN PIGGARE HUSDJUR
AKTIV NYPON är ett svensktillverkat kompletteringsfoder
med enbart vegetabiliskt innehåll. Innehåller nypon som växer i
karga områden och är naturligt rik på vitamin C.
AKTIV NYPON kan användas kontinuerligt eller under perioder av
ökat behov. Även lämplig för äldre hundar då nypon kan bidra till
att stärka kroppens immunsystem och minnesfunktioner.



PRODUKTFAKTA

SNABBA FAKTA
 Svensktillverkat kompletteringsfoder till hund
 100% vegetabiliskt vilket är bra för djur med allergier
 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 för sina djurs leder, exempelvis Aktiv
Hip & Joint eller Aktiv Energizer

 Väldokumenterat och naturligt innehåll som både


AKTIV NYPON är framtagen för att hjälpa din hund
behålla ett aktivt liv med energi och hälsosamma,
rörliga leder.
Nyponbäret i AKTIV NYPON växer i karga områden och
är naturligt rik på vitamin C. Nypon bidrar till att bevara
hälsosamma och rörliga leder. Vitamin C bidrar till normal
kollagenbildning som har betydelse för broskets och benstommens normala funktion.
AKTIV NYPON passar alla hundar och är extra
gynnsam för äldre hundar som ofta har problem med
stela leder. Dessutom bidrar AKTIV NYPON genom sitt
innehåll till att stärka kroppens immunsystem och minnesfunktion.
AKTIV NYPON kan användas ensamt eller med
fördel kombineras med exempelvis grönläppad mussla.
(Aktiv Energizer, Aktiv Hund).

förebygger och hjälper

DOSERING

Trygg för både kund och personal

Small (<15 kg) - 1 tsk/dag
Medium (15-30 kg) - 2 tsk/dag
Large (>30 kg) - 3 tsk/dag
Doseringen kan ökas vid behov.

 Utmärkt komplement till andra produkter

vid exempelvis artros, ledförslitningar (grönläppad
mussla, glukosamin, antiinflammatoriska läkemedel)

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

 Kan användas vid besvär eller förebyggande
 Alla produkter i Aktiv-serien har smakgaranti

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
Burk med pulver. Nettovikt 200 g.
Art. nr: 196
KONSUMENTKONTAKT
Octean AB
Norra Torggatan 15
434 30 Kungsbacka
010-703 68 00
info@octean.se

