
CANIUS® PLUS

Verdens første produkt med 
mælkesyrebakterier fra sunde hunde

Velvære til hund
fra hund



 Til hunde fra hunde
Mælkesyrebakterier vokser bedst hos de arter, 
som de stammer fra. Canius® Plus er udviklet 
specielt til hunde. Verdens første produkt, som 
indeholder de "gode tarmbakterier" fra sunde hunde.

 3 stammer er bedre end 1
Canius® Plus indeholder 3 levende stammer af Lactobacillus mælkesyrebakterier. Hver 
enkelt stamme medvirker på forskellige måder til reduktion af "dårlige tarmbakterier".

 Afprøvet i Danmark
En række danske hunde og deres ejere har afprøvet Canius® Plus med gode resultater. 
Lactobacillus mælkesyrebakterierne medvirker til forbedring af trivsel, afføringens 
konsistens, mindre gasproduktion og reducering af "dårlige tarmbakterier", mens 
mængden af hundens egne "gode tarmbakterier" øges.

Canius® Plus 
- Unikke mælkesyrebakterier

CANIUS® PLUS

•  I forbindelse med foderskift eller efter indtagelse af antibiotika, som kan forstyrre 
balancen i hundens tarmflora. 

•  Hos ældre hunde eller hunde med en "følsom mave", da disse hunde ofte har 
færre gavnlige Lactobacillus mælkesyrebakterier. 

•  Under rejse, hundeudstilling eller ophold i hundepension, som kan medvirke til 
en "stresset" tarm.

•  Hos drægtige eller diegivende tæver for at opretholde en normal tarmflora. 
Denne tarmflora overføres til hvalpene under drægtighed og fødsel. 

Hvilke hunde kan have glæde af Canius® Plus?



Anvendelse

Giv Canius® Plus i foderet, 
kan evt. opløses i vand. 
Luk beholderen umiddelbart efter brug. 

DAGLIG DOSIS

Hundens vægt 1-3 kg >3 kg

Antal skefulde ½ 1

Antal portioner 70 35

Når det er nødvendigt at understøtte hundens 
mave-tarmfunktion, hjælper Canius® Plus med 
at reducere de “dårlige bakterier” og fremme 
væksten af “gode bakterier”.

•  Naturlig balancering af tarmens aktivitet 
•  Retablering af gavnlige mælkesyrebakterier i 

mave-tarmkanalen efter antibiotikabehandling

Uåbnet:
•  Opbevaring i køleskab - holdbarhed 2 år efter produktionsdato.
•  Holdbarhed ved stuetemperatur - 6 måneder.

Åbnet:
•  Efter åbning opbevares Canius® Plus ved stuetemperatur - holdbarhed 3 måneder 

efter åbning.

NB:
•  Canius® Plus tåler ikke frost.

Hvordan virker Canius® Plus?

Opbevaring og holdbarhed
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Canius® Plus Hund 1 til 3 kg: ½ skefuld  
Hund >3 kg: 1 skefuld

Naturlig balancering af tarmens aktivitet 30 dage

Retablering af gavnlige mælkesyrebakterier i 
mave-tarm kanalen efter antibiotikabehandling 30 dage

Ved rejse, hundeudstilling, pensionsophold eller 
andre stressende situationer 7 dage

Ændringer i kost 7 dage

Kontinuerligt brug 30 dage hver anden måned

Drægtighed og diegivning Start 1 uge før parring og fortsæt
indtil fravænning

Hvalpe
Start når hvalpene begynder på fast føde

 - fortsæt 35 dage efter, at de er kommet ud i 
deres nye hjem 
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Sammensætning
Maltodextrin, Calciumcarbonat, Silliciumdioxid 

og fermenteret mælk.

Analytiske bestanddele
Råaske 41,8%, Råprotein 3,1%, Træstof 0,8%, 

Råfedt 0,3%, Calcium 146 mg/g, Fosfor 7 mg/g, 

Vand <2,5 %.

Tilsætningsstoffer:
1a001 Lactobacillus fermentum NCIMB 41636, 

Lactobacillus plantarum NCIMB 41638 og 

Lactobacillus rhamnosus NCIMB 41640

i alt et gennemsnit på 3x1011 cfu/kg.


