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Har din hund ledproblemer?

I givet fald kontakt din dyrlæge, som kan  
hjælpe med diagnose og sygdomsbehandling 
bestående af passende motion, vægthåndtering 
og evt. dyrlægeordineret antiinflammatorisk og 
smertestillende medicin samt kosttilskud.

Du kan også læse mere på www.hundegigt.dk

Canosan™ er et rent naturprodukt, som
de fleste hunde indtager med stort
velbehag. Canosan™ kan gives
gennem hele hundens liv for at styrke
sundheden i leddene.

Med alderen eskalerer nedbrydningen 
af leddet, mens genopbygningshas-
tigheden aftager. Canosan™ kan hjælpe 
med at bringe disse ubalancer tilbage i 
ligevægt, og forøge livsglæden
i hundens tredje alder.

Hvad er Canosan™?

Canosan™ er et kosttilskud, der er specielt 
udviklet til at støtte den normale funktion 
i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd.     
Canosan™ forsyner ledstrukturen med vigtige 
byggesten, og sørger for, at de kommer der-
hen, hvor de gør mest gavn.
Canosan™ indeholder Gonex™ med aktivt 
GLME (grønlæbet muslinge-ekstrakt).



Hvordan er kvaliteten på 
Canosan™

Virkningen er ikke afhængig af GLME 
mængden, men af kvaliteten. Vores GLME er 
udelukkende baseret på kontrolleret op-
dræt af avlsmuslinger, som bliver høstet, når 
koncentrationen af næringsstoffer er på sit 
højeste.
Herefter bliver ekstrakten udvundet gennem 
en certificeret produktionsproces, som
garanterer maksimal aktivitet i næringsstof-
ferne.

Hvordan fungerer 
Canosan™

Canosan™ tilfører ledstrukturen 
forskellige næringsstoffer som er 
naturlige bestanddele i leddene, 
og dermed også essentielle byg-
gesten i leddenes funktion. Disse 
byggesten er både afgørende for
stabilitet og elasticitet i sener
og ledbånd, samt for ledbruskens
støddæmpende funktion.

Canosan™ indeholder desuden 
et specielt glykogenkompleks 
samt flerumættede fedtsyrer.
Disse komponenter smører
og hjælper leddet med at stå
imod ydre påvirkninger. Således
gavner Canosan™ hundens led 
på flere forskellige måder.



Kun de bedste vælges ud

Aktive bestanddele

Canosan™ er et kosttilskud af høj kvalitet, 
som igennem en årrække har været anvendt 
i mange lande til at styrke og vedligeholde 
hundes bevægeapparat. Derfor er Canosan™ et 
sundt valg, hvis hensigt er at holde din hund 
frisk og aktiv længst muligt.
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Hvornår har min hund brug 
for Canosan™?

Canosan™ anbefales til:
•	 Hvalpe og unghunde
•	 Udvoksede hunde
•	 Senior hunde

Canosan™ anbefales specielt til 
hunde i voksealderen samt sports- og 
brugshunde, idet deres led oftest er 
udsat for større belastning end
normalt.

Canosan™ styrker ledbrusken som 
fungerer som støddæmper, og 
modvirker dermed sportsskader og 
overanstrengelser.

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52, 2100 København Ø
Tlf.: 39 15 88 88
www.bivet-ca.nu 

Indeholder Gonex - 
Standardiseret GLME 
(Ekstrakt fra grønlæbet 
musling).



Canosan™ 

Hundens Tabletter pr. dag

<10 kg

10-20 kg

20-30 kg 

>30 kg

1/2 tablet

1 tablet

1 1/2 tablet

2 tabletter

Doseringsvejledning

•	 Er også til katte

•	 Er en smagfuld godbid for hunden                                                               
(96% af alle hunde spiser den gerne)

•	 Er markedsført med succes i flere lande                            
igennem de seneste 30 år

•	 Er muligt at bruge i kombination med   
smertestillende medicin (NSAID)

•	 Er pakket i blisterpakning, der beskytter 
hvert tablet optimalt

Kun Canosan ™ indeholder Gonex med aktivt 
ekstrakt af grønlæbet musling (GLME).
Den grønlæbede musling ”perna canaliculus” 
opdrættes på særlige farme i det nordlige og 
sydlige New Zealand.
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