®
ADVANCED BONE+JOINT SUPPORT

Stödjer hundens SKELETT och LEDER!
NEO-K9® är ett naturligt kosttillskott för hundar. Sammansättningen backas upp av flera års vetenskaplig forskning
och kliniska fallstudier som utförts i samråd med veterinärer och sex amerikanska patent. Traditionella kosttillskott med
glukosamin, chondroitin och / eller MSM ger ett ensidigt skydd som bara påverkar lederna. NEO-K9® gör så mycket mer.
Det är den första produkten i sitt slag som stödjer hela skelettsystemet - både ben och leder.
NEO-K9® Maintenance Formula är en laktoferrin-baserad
produkt som hjälper till att hålla SKELETT + LEDER FRISKA
hos hundar av alla åldrar, storlekar och raser.

HUR FUNGERAR NEO-K9®?
NEO-K9® är en naturlig laktoferrin-baserad produkt som
hjälper till att hålla hundens skelett och leder friska.

Denna HELT NATURLIGA produkt:
• Har flera verkningsområden + patenterad sammansättning
• Främjar benmetabolism + bentillväxt
• Stödjer ledernas flexibilitet + rörlighet
• Håller brosk + bindväv i god kondition
• Innehåller 90 smakrika + tuggbara tabletter

Det är ett effektivt allt-i-ett-tillskott med ribonuclein-berikat
laktoferrin (R-ELF) som utvecklades utifrån forskningen
bakom sex amerikanska patent. R-ELF är ett naturligt,
laktosfritt mjölkprotein av högsta kvalitet. Kliniska
studier visar att sammansättningen bidrar till att stärka
hundens skelett genom att påverka bentillväxt positivt.
Samtidigt främjar R-ELF rörlighet, flexibilitet och leder på
samma sätt som traditionella kosttillskott. Utöver detta
innehåller NEO-K9® noga utvalda vitaminer, mineraler
och antioxidanter som stödjer hundens skelett och leder
ytterligare.

NEO-K9® Clinical Formula innehåller samma aktiva
ingredienser men är mer koncentrerad.
NEO-K9® Maintenance Formula finns att köpa i din lokala
djuraffär eller online på www.neok9.se
NEO-K9® Clinical Formula finns bara hos utvalda veterinärer.
Vill du veta mer kan du kontakta oss via e-post: vov@neok9.se

VARFÖR BEHÖVER MIN HUND NEO-K9®?
NEO-K9® är ett säkert, effektivt kosttillskott till hundar av
alla åldrar, storlekar och raser. Det är ett kraftfullt alternativ
till storvuxna hundar som är intoleranta mot glukosamin.
NEO-K9® Maintenance Formula rekommenderas särskilt
för valpar till storvuxna hundraser som växer fort, små
hundar med sköra ben och leder, aktiva hundar som lider
av värk och smärta, och äldre hundar som har blivit mindre
aktiva med åldern.
NEO-K9® Clinical Formula har utvecklats särskilt
för tillfällig behandling av hundar med mer omfattande
behov vid skelett- och ledproblem . Produkten är mer
koncentrerad och kan bara köpas hos utvalda veterinärer.
RÄCKER DET MED NEO-K9®, ELLER BEHÖVER
MIN HUND ANDRA KOSTTILLSKOTT OCKSÅ?
NEO-K9® är ett allt-i-ett-tillskott som stödjer både ben
(bentillväxt, bentäthet osv.) och leder (kollagensyntes,
flexibilitet, rörlighet och komfort). För det mesta behövs
inga andra kosttillskott men om din hund redan har något
tillskott går det bra att lägga till NEO-K9®. Kontakta din
veterinär om du har frågor om din hunds specifika behov.
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För starka BEN
HUR MÅNGA TABLETTER SKA JAG GE MIN HUND?
En burk NEO-K9® innehåller 90 tuggtabletter och räcker i 30-90
dagar beroende på hur mycket hunden väger. Ge din hund den
rekommenderade mängden varje dag. Följ instruktionerna på
förpackningen.
STORLEK - VIKT

DAGLIGT

1 BURK

Liten - upp till 5 kg

1 tablett

90 dagar

Mellanstor - 5 till 23 kg

2 tabletter

45 dagar

Stor - över 23 kg

3 tabletter

30 dagar

VAD INNEHÅLLER NEO-K9®?
NEO-PORTIN® COMPLEX
RNase-berikat laktoferrin (R-ELF)
Coenzym Q10
Betaglukan
COFAKTORER I SKELETTET
Vitamin B6
Vitamin C
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K

+ friska LEDER
MIN HUND ÄR KRÄSEN. KOMMER DEN ATT ÄTA NEO-K9®?
Vi vet att hundar kan vara kräsna, och därför gjordes noggranna
smaktest vid framställningen. De flesta hundar tycker om smaken
och har inga problem med NEO-K9®. Om din hund är en av
få som rynkar på nosen, kan du smula sönder tabletterna och
blanda dem i hundmaten.
HUR LÅNG TID TAR DET INNAN TABLETTERNA BÖRJAR
VERKA?
Det kan variera något från hund till hund men i allmänhet bör du
se resultat från NEO-K9® inom 30 dagar.
ÄR NEO-K9® EN SÄKER PRODUKT AV GOD KVALITET?
Absolut. För att garantera säkerheten utvecklades NEO-K9® i
USA i samråd med veterinärer och forskare. Alla ingredienser är
godkända för mänsklig konsumtion (från så kallade human gradeleverantörer). Ingredienserna har kontrollerats av tredje part och
möter mycket höga krav på renhet.
NEO-K9® produceras i Storbritannien av tillverkare som följer
så kallade cGMPs (current Good Manufacturing Practices).
Sammansättningens aktiva ingredienser håller sig inom gränserna
som rekommenderas av National Research Council och American
Association of Feed Control Officials. Produkternas mjölkproteiner
är laktosfria och kan ges till hundar som är intoleranta mot
mjölkprodukter. Kontakta din veterinär om du har frågor om din
hunds specifika behov.
VAD GÖR JAG OM MIN VETERINÄR INTE KÄNNER TILL
NEO-K9® CLINICAL FORMULA?
Lämna gärna ut våra kontaktuppgifter och be veterinären kontakta
oss. Vi kan ge mer information om NEO-K9® Clinical Formula och
leverera produkten direkt till din veterinär.

BENMINERALER
Kalcium (citrat)
Mangan
Magnesium (oxid)
Zink
SAMVERKANDE ANTIOXIDANTER
Quercetin
Selen
Leverpulver (från svin), dextros, stearinsyra, solroslecitin,
kiseldioxid, natriumvätekarbonat, magnesiumstearat

KAN JAG GE NEO-K9® TILL ANDRA HUSDJUR?
NEO-K9® rekommenderas endast till hundar.
JAG HAR FLER FRÅGOR. VAR HITTAR JAG MER
INFORMATION?
Besök vår hemsida eller skicka e-post till vov@neok9.se.

NEO-K9® är ett kosttillskott för hundar.
NEO-K9® marknadsförs och distribueras inom EU av Kallisti Biotech AB, Fornuddsvägen 91, 13552 Stockholm, Sverige
NEO-K9® utvecklades utifrån forskningen av följande patent: 7125963 | 7326775 | 7601689 | 7956031 | 8003603 | 8021659
NEO-K9®, NEO-K9-loggan, och Neo-PORTIN® är registrerade varumärken som tillhör Naidu L.P. och används med tillstånd.
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