


Varför bör man ge laxolja till hundar och katter?

Fettsyror är nödvändiga i många fysiologiska processer hos djuren. Omega 3-
syror är mycket viktiga, och ges som tillskott till hund och kattmaten då många 
fodersorter innehåller låga nivåer av dessa. Salmopet laxolja innehåller rikligt 
med Omega 3.

Det är dokumenterat att fiskoljor med Omega 3 och Omega 6 förebygger och 
behandlar hud-, led-, hjärt- och kärlbesvär hos hundar och katter. 

Tillskott av Salmopet fiskolja förebygger och hjälper vid klåda, spruckna tassar, 
mjällbildning, matt päls och onormal fällning. Ofta märks resultat efter endast 
1-3 veckors användning. Fettsyrorna är vitala för optimal utveckling och 
funktion av olika vävnader och organ, speciellt:

Vad skiljer Salmopet laxolja från andra fiskoljor.

Salmopet laxolja är den enda produkten på marknaden som är framställd av 
färsk lax – från Ryfylke i Norge.

Salmopet laxolja är framställd efter en väldokumenterad och kvalitetssäkrad 
metod. Salmopet laxolja har lång hållbarhet och produceras helt utan tillsatser.

Salmopet laxolja både luktar och smakar fisk. Detta gör att produkten har hög 
smaklighet, något som medför att hundar och katter som normalt vägrar att 
äta torrfoder upplever detta som mycket välsmakande efter det att man tillsatt 
Salmopet till fodret.

Hela produktionen av laxoljan är ISO certifierad. Detta ger garanti för att 
Salmopet laxolja är en säker och miljövänlig produkt tillverkad under bästa 
kontroll.
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Veterinären:

I min veterinärpraktik har jag märkt goda resultat efter tillskott av laxolja till 
hundar och katter med kroniska hudproblem. 

Som uppfödare är jag angelägen om att hundarna har utmärkt päls och 
mjuka trampdynor. Våra Bullmastiffer hade under lång tid matt päls och fällde 
mycket. Efter kort tid med dagligt tillskott av Salmopet blev hundarna mjukare 
och blankare i pälsen. De slutade fälla och trampdynorna blev mjukare och 
smidigare.

Uppfödaren:

Mina två tervuerenhanar - Boss och Marco – tränar mycket både fysiskt och 
i lydnad. Boss hade problem med dåliga trampdynor. Veterinären kunde inte 
säga varför, och jag provade olika sorters hundmat. Det fungerade bäst när jag 
blandade i lax.

När Salmopet kom på marknaden provade jag denna. Efter 3 veckor med dagligt 
tillskott märkte jag en stor skillnad. Trampdynorna blev starkare och sprickorna 
försvann. Pälsfällningen avtog och pälskvalitén blev bättre. Nu slipper vi använda 
tassockor, salvor och värmetäcken! 

Marco har fått Salmopet sedan han var 8 veckor. Så länge jag ger hundarna 
Salmopet i maten varje dag vet jag att de får de fettsyror de behöver och att 
dom klarar långa träningspass.

Genom att tillföra Salmopet i hundens och kattens mat, oavsett om det är 
torrfoder eller annan mat, så kommer hunden eller katten att “behandla sig 
själv” inifrån, utan att du behöver tänka på att använda salvor och dyligt som 
kladdar och som hunden slickar bort.  Läs mer på www.salmopet.no

- Trude Hegle

- Unni Lilleskjæret



Värt att veta

Alla hundar och katter rekommenderas och kan ges 
Salmopet som fodertillskott.

Laxoljan har hög smaklighet och om hunden eller 
katten har dålig aptit kan den därför ges som 
smakförstärkare till maten.

Omega 3 reducerar onormal pälsfällning, lindrar 
och läker såriga trampdynor, (ett problem som ofta 
uppstår efter långa promenader på asfalt), och är 
generellt bra för hud och päls.

Laxoljan påföres fodret en gång per dag. Det är 
viktigt att följa doseringsanvisningen på flaskan. Första 
gången produkten ges rekommenderas 1/3 dos för att 
under en vecka öka till full dos. Detta för att förhindra 
magreaktioner hos känsliga hundar.

www.salmopet.no


