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Miksi lemmikkieläimille pitäisi antaa lohiöljyä?

Rasvahapot ovat välttämättömiä nisäkkäiden fysiologisille prosesseille. Omega-
3-rasvahapot ovat erittäin tärkeitä, ja niitä annetaan ravintolisänä, koska mo-
nissa ravintotuotteissa rasvahappoja on luonnostaan vähän.  Salmopet-lohiöljy 
sisältää runsaasti Omega-3 -rasvahappoja (EPA+DHA pitoisuus: 20-30 %).

On todistettu, että lohiöljyjen sisältämillä Omega-3- ja Omega-6-rasvahapoilla on 
suotuisa vaikutus koirien ja kissojen iho-, nivel-, sydän- ja verisuoniongelmiin.

Salmopet-lohiöljyn käyttäminen ravintolisänä ehkäisee kutinaa, tassujen 
halkeamia, hilsettä, turkin kiillottomuutta ja karvanlähtöä. Vaikutukset ovat 
havaittavissa jo 7-21 päivän käytön jälkeen. Rasvahapot ovat tärkeitä eri 
kudosten ja elinten ihanteellisen kehittymisen ja toiminnan kannalta. Ne 
vaikuttavat etenkin:

Miten Salmopet eroaa muista kalaöljyistä?

Salmopet-lohiöljy on markkinoiden ainoa tuote, joka valmistetaan tuoreesta 
lohesta - Norjan Ryfylkessä.

Salmopet-lohiöljyn valmistustapa on tarkasti dokumentoitu ja sen laatua valvo-
taan. Salmopet-lohiöljyn säilyvyys on hyvä ja se valmistetaan ilman lisäaineita.

Salmopet-lohiöljy sekä tuoksuu, että maistuu kalalta. Tämän ansiosta tuote 
on hyvin maistuvaa. Jos esim. kuivaruoka ei muuten maistu lemmikille, niin 
Salmopet-öljyn lisääminen antaa enemmän makua.

Koko tuotanto on ISO-sertifioitu. Tämä varmistaa sen, että Salmopet-lohiöljy 
on tasalaatuinen, turvallinen ja ympäristöystävällinen tuote.

Solukudoksiin
Aivoihin
Ihoon
Turkkiin
Munuaisiin

Verisuoniin
Immuunijärjestelmään
Hormoneiden ja 
välittäjäaineiden esiasteisiin
Silmiin.
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Eläinlääkäri:
Olen eläinlääkärin vastaanotollani havainnut, että lohiöljyn käyttämisellä 
ravintolisänä on ollut hyviä tuloksia kroonisista iho-oireista kärsivillä koirilla ja 
kissoilla.

Kasvattajana haluan, että koirillani on aina mahdollisimman hyvät turkit ja 
pehmeät tassut. Bullmastiffeillamme oli pitkään huonot turkit ja karvanlähtöä. 
Salmopetin päivittäinen käyttö teki jo lyhyessä ajassa turkeista paremman 
näköisiä. Karvanlähtö loppui ja tassuista tuli pehmeämmät ja sileämmät.

- ell. Trude Hegle

Kasvattaja:
Kahta Terveuren-urostani - Bossia ja Marcoa - koulutetaan paljon 
tottelevaisuudessa ja ne joutuvat rasituksille alttiiksi myös fyysisesti. Bossilla 
oli ongelmia huonojen tassujen kanssa. Eläinlääkäri ei osannut selittää mistä 
ongelmat johtuvat. Kokeilin kaikkia mahdollisia kuivaruokia. Lohen, riisin, raa’an 
lihan ja suolten sekoitus toimi parhaiten.

Kun Salmopet tuli markkinoille, halusin kokeilla sitä. Kolmen viikon päivittäisen 
käytön jälkeen huomasin merkittävän eron. Tassujen pinnat tulivat vahvemmiksi 
ja halkeamat katosivat niistä. Karvanlähtö väheni ja turkin laatu parani. Nyt 
koirien ei tarvitse enää käyttää tassusukkia, voiteita tai lämpötakkia.

Marco on saanut Salmopet-öljyä 8 viikon ikäisestä lähtien. Niin kauan kuin 
annan koirilleni Salmopet-öljyä joka päivä, tiedän niiden saavan riittävästi 
välttämättömiä rasvahappoja, ja ne jaksavat pitkiäkin harjoituksia.

- kasvattaja Unni Lilleskjæret

Lisäämällä Salmopet-öljyä lemmikkieläinten tavalliseen ravintoon, esimerkiksi 
kuivaruokaan, koirat ja kissat voivat hyvin luonnollisella tavalla. Lue lisää 
osoitteista:  www.symppis.com  ja  www.salmopet.no.



Hyvä tietää

Kaikki koirat ja kissat voivat käyttää Salmopet-öljyä.

Salmopet on erittäin maistuvaa. Jos lemmikkieläimelläsi 
on huono ruokahalu, öljyä voidaan käyttää antamaan 
ruoalle enemmän makua.

Omega-3 rasvahapoilla on suotuisa vaikutus 
epätavalliseen karvanlähtöön ja arkoihin tassuihin 
(esimerkiksi pitkän asfaltilla kävelyn jälkeen). Se tekee 
myös hyvää iholle ja turkille.

Öljyä annetaan ravinnon mukana kerran päivässä pullon 
kyljessä olevan annosteluohjeen mukaisesti.

Kun Salmopet-öljyä käytetään ensimmäistä kertaa, 
kannattaa antaa 1/3 normaaliannoksesta ja siirtyä 
normaaliannostukseen viikon kuluttua. Vähittäinen 
siirtyminen johtuu siitä, että vatsa voi reagoida äkilliseen 
ravinnon vaihtoon.
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