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VELSMAKENDE  KOST T I LSKUDD T I L  HUND OG  KAT T

HUD • PELS • LEDD
Omega-3-6 kosttilskudd til hund og katt

HØY 
konsentrasjon 

LAV 
dosering



Omega-3-6
•  Balansert sammensetning av  

omega-3 og omega-6 olje

•  Høyt innhold av EPA og DHA

•  Omega-3 (EPA og DHA) fra kaldtvannsfisk

•  Omega-6 (GLA) fra kjempenattlysolje

•  Lufttett emballasje

• Lett å dosere

HUD • PELS • LEDD

Smaker 
godt!



VELSMAKENDE  KOST T I LSKUDD T I L  HUND OG  KAT T

Omega-3-6 Omega-3-6 er et kosttilskudd med en balansert 
sammensetning av fiske- og planteoljer til hund og katt.  
Omega-3-6 har et høyt innhold av de biologisk aktive 
essensielle fettsyrene EPA,DHA og GLA. 

Omega-3 
De flerumettede omga-3 fettsyrene EPA og DHA fra 
fiskeolje har en hemmende effekt på betennelsestilstand 
(inflammasjon) i kroppen, og har i tillegg en positiv 
effekt på hud, pels og ledd.*, **

Omega-6
Oljen fra kjempenattlysplantens frø har et høyt 
innhold av gammalinolensyre (GLA). GLA hemmer 
betennelsestilstander(inflammasjon).* Mangel på GLA 
kan oppstå hos eldre og syke hunder, da evnen til å 
omdanne fettsyrer i kosten reduseres. Katter kan ikke 
selv danne GLA, og derfor kan det være ønskelig å gi et 
daglig tilskudd i form av Omega-3-6 olje. ***

Omega-3-6 inneholder dessuten de naturlige 
antioksidantene E-vitamin og rosmarinekstrakt. 

Omega-3 og Omega-6:

•  Reduserer flass, motvirker 
matt pels og røyting*

•   Reduserer kløe*

•  Er hensiktsmessig for 
leddene**

•  Stimulerer immunforsvaret*

•  Har anti-inflammatoriske 
egenskaper
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OMEGA-3-6 
100 ml

Omega-3-6 kan brukes til alle hunder og katter uansett alder. Produktet er 
velsmakende og kan uten problemer brukes med et hvilket som helst fullfôr. 
Den anbefalte daglige dose er lav, da oljen er meget konsentrert. Det gjør 
oljen ekstra velegnet til overvektige dyr, som også har behov for tilskudd av 
omegafettsyrer, uten at det daglige kaloriinntaket blir for høyt. 
Omega-3-6 gis som et daglig kosttilskudd for å styrke og pleie hud, pels og ledd.

Dosering:
1-2 pumpetrykk pr. 10 kg 
 kroppsvekt en gang daglig. 

Gis i fôret i minimum 4 uker. 

Innhold:
Fiskeolje
Kjempenattlysolje
Vitamin E 
Rosmarinekstrakt

Innhold pr. 
pumpetrykk (0,6 ml): 
EPA  144 mg 
DHA  96 mg 
GLA  10,8 mg 
Vitamin E  1,8 mg 
Rosmarinekstrakt  1,8 mg

Analyse: 
Fett  97% 
Råprotein  1% 
Vann  1%
Aske  1% 
Energi  900 kcal/100 ml

Omega-3-6 
olje

– selges hos din 
veterinær


