
– til understøttelse af en  
velfungerende hudbarriere 
og en sund hud
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VIACUTAN® PLUS
SYNLIG VIDENSKAB

OMEGA-3 OG OMEGA-6



VIACUTAN® PLUS – NÅR VIDENSKAB BLIVER SYNLIG 

Der skal foretages et vigtigt valg, når der vælges et produkt med flerumættede 
fedtsyrer, fordi der er væsentlige forskelle på de produkter, som er tilgængelige i 
handelen. I denne brochure forklares de valg, vi har foretaget i forbindelse med 
Viacutan® Plus. I alle trin af produktionsprocessen, fra dyrkning af planterne og 
fangst af fiskene til ekstraktionsprocessen, emballering og transport, er der et 
samspil mellem erfaring og videnskab for at sikre det bedst mulige produkt.  
Vi kalder det, “når videnskaben bliver synlig”.

”AT ÆNDRE TING PÅ ET MOLEKYLÆRT NIVEAU 
OG SE KÆLEDYRETS FORBEDREDE HELBREDSTILSTAND 

AFSPEJLET I EN NY BLANK OG SKINNENDE PELS. 
DET ER, HVAD VI MENER MED SYNLIG VIDENSKAB.” 



VIACUTAN® PLUS – EN KOMBINATION AF
VIDENSKAB OG NATUR

Viacutan® Plus kombinerer olie fra hjulkroneplantens frø og fiskeolie med 
naturlige antioxidanter, der er ekstraheret fra både rosmarin og gurkemeje. Der 
foretages analyser før og efter produktionen, ud over at vi sikrer en høj kvalitet 
af alle råvarer og de høje standarder af alle produktionsprocesser. Vores mål er 
at sikre, at slutproduktet som minimum opfylder de høje standarder i den  
Europæiske Farmakopé.

For eksempel må peroxidværdien i hjulkroneolie i henhold til den Europæiske 
Farmakopé være op til 10 mækv/kg.  
I forbindelse med Viacutan® Plus arbejder vi kun med et indledende acceptabelt 
niveau på 2 mækv/kg eller derunder. Et lavt niveau af peroxid giver ikke bare  
en god smag og en behagelig lugt, men garanterer også, at fedtsyrernes  
egenskaber bevares. 
 
Alt i alt er kvaliteten af Viacutan® Plus en kombination af høje standarder på alle trin 
– fra grundmateriale til produktfremstilling:

• Kvalitetsråvarer 
• Skånsomme ekstraktionsmetoder til beskyttelse af oliens naturlige egenskaber
• Standardiserede fremstillingsprocedurer
• Analyser før og efter produktionen ud over de lovmæssige krav
• Lavt indhold af peroxid, så produktet bliver velsmagende med en behagelig 

lugt og bevarer kvalitet og egenskaber

“MAN KAN IKKE TAGE ÉT ELEMENT UD OG SIGE, AT DET  
ER DERFOR, AT VIACUTAN® PLUS VIRKER SÅ GODT.  

DET ER KOMBINATIONEN, DER ER NØGLEN”



“VIACUTAN HAR EN OPTIMAL SAMMENSÆTNING  
AF FLERUMÆTTEDE FEDTSYRER OG ANTIOXIDANTER,  

SOM UNDERSTØTTER EN SUND HUD OG GIVER EN  
SMUK PELS. FLASKEN HAR ET UNIKT, BRUGERVENLIGT  

DOSERINGSSYSTEM, SOM GIVER EN PRÆCIS DOSERING”

VIACUTAN® PLUS – KOMBINATIONEN ER NØGLEN

Kombinationen af hjulkroneolie og fiskeolie sammen med ekstrakter af grøn te 
og gurkemeje giver den rigtige sammensætning af flerumættede fedtsyrer og 
antioxidanter til at understøtte en sund hud hos hunde samt til at give  
supplerende tilskud til hunde med atopisk dermatitis. 
Alle fosfolipider i cellemembranen indeholder flerumættede omega-6- og 
omega-3-fedtsyrer. Kostens sammensætning bestemmer sammensætningen 
af de flerumættede fedtsyrer i cellemembranen. Ved celledød frigives de 
flerumættede fedtsyrer og danner substratet for dannelsen af eicosanoider 
(biologiske mediatorer), der er en del af den inflammatoiske kaskade. 
Forskellige flerumættede fedtsyrer danner forskellige eicosanoider, hvoraf nogle 
er proinflammatoriske, og andre er mindre eller ligefrem antiinflammatoriske. 

Fedtsyrer fra både omega-3- og omega-6-grupperne af fedtsyrer har vist sig 
at kunne reducere de kliniske tegn på atopisk dermatitis1-2. De to gruppers 
virkningsmekanismer synes dog i nogle aspekter at være forskellige.  
Der peges på, at deres antiinflammatoriske egenskaber virker additivt  
eller til og med synergistisk.
 
Et tilskud af flerumættede fedtsyrer til atopiske patienter har til formål at 
understøtte og reducere mængden af inflammatoriske eicosanoider, hæmme 
cellulær aktivering og udskillelsen af cytokiner samt at være byggesten for en 
optimal lipidbarrierefunktion i epitelet. I Viacutan® Plus kombineres forskellige 
typer flerumættede fedtsyrer for at nå de ønskede mål med fodertilskuddet.  

EPA/DHA   
Eicosapentaensyre (EPA)  
og docosahexaensyre (DHA)  
fra fiskeolie har anti-
inflammatoriske egenskaber

LA   
Linolsyre (LA) fra
hjulkroneolie er 
vigtig i den  
epidermale lipid-
barrierefunktion
i huden hos hunde

GLA   
Gammalinolensyre (GLA)
fra hjulkroneolie har
antiinflammatoriske og
immunoregulatoriske
egenskaber

VIACUTAN  
Skånsomme ekstraktionsprocedurer
sikrer, at oliernes naturlige
og ønskede egenskaber bevares i
det færdige produkt

Naturlige antioxidanter   
Ekstrakter af rosmarin og
gurkemeje udgør en naturlig  
cocktail med antioxidanter,
som neutraliserer frie radikaler



I et in vitro-forsøg, hvor der blev anvendt mononukleære  
celler fra atopiske hunde, blev det vurderet, hvordan forskellige flerumættede 
fedtsyrer, alene eller i kombination, understøttede immunparametre relateret til 
atopisk dermatitis. Resultaterne af dette forsøg viser, at en kombination af 
gammalinolensyre (GLA)/eicosapentaensyre (EPA)/docosahexaensyre (DHA) 
har større effekt end de enkelte fler-  umættede fedtsyrer alene i forbindelse 
med at reducere formeringen af allergenprovokerede T-celler3.

VIACUTAN® PLUS – ET DOBBELTBLINDET FORSØG

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret  klinisk multicenterforsøg 
har påvist en signifikant steroidbesparende effekt hos atopiske hunde, der fik  
Viacutan® Plus1.  I et forsøg med parallelgrupper fik 60 hunde enten et fedtsyretil-
skud i form af Viacutan® Plus eller placebo i 12 uger som vist i figuren.

Forsøget viste også, at indtagelsen af høje mængder linolsyre (LA) gennem 
standardtørkosten ikke kompenserer for den gavnlige effekt af et tilskud med 
EPA/DHA og GLA. Der kan på grundlag af disse forsøg derfor forventes resul-
tater, når dermatologiske patienter behandles med Viacutan® Plus.

Viacutan® Plus er et understøttende foder-
tilskud, som absorberes i tyndtarmen.  
Det fordeler sig ud i kroppens celler.  
Normalt tager det 4-6 uger, før  
effekten bliver synlig.

Den gennemsnitlige dosis prednisolon i mg pr. kg legemsvægt modtaget i den aktive gruppe (n = 28) (  )  
og placebogruppen (n=29) (  ) i forsøgsperioden (dag 1 til 84).

Genoptrykt fra Sævik et al.; Veterinary Dermatology 2004, 15, 137-145 Courtesy of Blackwell Publishing Ltd .
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Disse er testflasker, der er blevet skåret over for at vise den  
indre pose, og hvordan posen krymper i brug.

VIACUTAN® PLUS – HOLDER TIL DEN SIDSTE DRÅBE

Viacutan® Plus -flasken er forsynet med et unikt doserings-system med en 
lufttæt indre pose, som opretholder en lav peroxidværdi, hvilket giver en lang 
holdbarhed, uden at det går ud over produktets friskhed. Viacutan® Plus er 
designet til at holde – til den sidste dråbe.

Flerumættede fedtsyrer er følsomme over for ilt, og for hvor-dan de forarbejdes 
og emballeres. Når et produkt udsættes  for ilt og oxiderer, bliver det harskt, 
hvilket påvirker smag, lugt og kvalitet negativt. Temperatur og lys øger 
oxiderings-hastigheden. Peroxidværdien (pV) anvendes som et udtryk for, i hvor 
høj grad de flerumættede fedtsyrer er blevet oxideret - Jo højere værdi, jo mere 
er de blevet oxideret.

”VIACUTAN® PLUS - FLASKEN ER DESIGNET  
MED TO MÅL FOR ØJE: AT BESKYTTE OLIERNE  

FØR OG UNDER BRUG OG AT GØRE DET LET FOR  
KÆLEDYRSEJEREN AT BRUGE DEN” 

VIACUTAN® PLUS
HOLDER TIL DEN SIDSTE DRÅBE



I et forsøg4 blev det påvist, at hvalpe, der fik en kost med et højt indhold af  
oxiderede lipider, havde en langsommere vækst, dårligere antioxidantstatus  
og nedsat immunfunktion i forhold til hvalpe, der fik en normal kost.

Figuren nedenfor viser, hvordan flerumættede fedtsyrer oxideres i en luft-
tæt beholder (som Viacutan® Plus -flasken) og i en normal lukket flaske 
med en doseringspumpe, men uden et lufttæt system.

Et afgørende punkt i forbindelse med at levere det optimale nutraceutiske 
produkt til dine kunder er, at det er let at anvende. Letanvendelighed er i 
forbindelse med produkter med flerumættede fedtsyrer en kombination af 
velsmagenhed, administrationsform og -volumen. Ved at levere Viacutan® Plus 
i et unikt doseringssystem sikrer vi, at produktet forbliver friskt fra den første 
administration, indtil flasken er tom. Dette sikrer, at produktet smager  
godt til den sidste dråbe. 

Billedet viser den daglige dosis af et par produkter med flerumættede fedtsyrer. 
En stor volumen betyder, at der er mindre sandsynlighed for, at dyret får hele 
den tilførte volumen, og dyrefoderet vil svømme i olie.

Den påkrævede daglige dosis af tre forskellige produkter med flerumættede
fedtsyrer til en hund på 30 kg. Viacutan® Plus er det første glas.

Oxidering af flerumættede essentielle fedtsyrer i en beholder med en lufttæt indre pose (grøn)  
sammenlignet med en flaske uden en lufttæt indre pose (lyseblå.)4  
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”VIACUTAN® PLUS ER IKKE FYLDT MED STORE MÆNGDER  
LA OG FISKEOLIE. VI BEVARER DEN OPTIMALE BALANCE OG  

GIVER KÆLEDYRSEJEREN VÆRDI FOR PENGENE.”



VIACUTAN® PLUS
SYNLIG VIDENSKAB

VIACUTAN® PLUS – VÆRDI FOR PENGENE  

Et tilskud med flerumættede fedtsyrer kan enten gives som et særskilt kost-
tilskud eller i form af specialfoder. Det er i begge tilfælde vigtigt at sikre, at de 
benyttede flerumættede fedtsyrer fra omega-3- eller omega-6-familien er de 
rigtige, at de er lette at give, og at de er beskyttet mod omgivelserne, da de let 
oxideres.

Store mængder omega-3-alfalinolensyre (ALA) og omega-6-linolsyre (LA) 
kan ikke erstatte et tilskud af EPA/DHA eller GLA. Omdannelsen af ALA og LA 
kræver enzymet delta-6-desaturase, hvilket har vist sig ikke at findes i huden5, 
og der er tungtvejende beviser for, at den samlede omdannelse af LA til GLA er 
yderligere reduceret hos atopiske hunde6.

VIACUTAN® PLUS – FAKTA OM PRODUKTET

Viacutan® Plus leveres i to forskellige administrationsformer: 
doseringsflaske og kapsler.

Dosering: 1-2 pumpeslag/kapsler pr. 10 kg legemsvægt.  
Dosis kan øges, hvis det anbefales af dyrlægen. 

Skal gives i mindst 4 uger blandet med eller lagt oven på foderet.
1 pumpeslag (0,6 ml) = 1 kapsel

SAMMENSÆTNING AF 1 PUMPESLAG ELLER 1 KAPSEL:    
Omega-6	 295 mg

GLA  105 mg
LA  190 mg

Omega-3		                                        16,5 mg
EPA     9,9 mg
DHA      6,6 mg

Gurkemejeekstrakt  3000 ppm 
Rosmarin ekstrakt  1800 ppm 
 

VIACUTAN® PLUS -FLASKE:
• Indeholder 95 ml  
• Giver 0,6 ml pr. pumpeslag
• Der er ca. 158 pumpeslag  

i én flaske
• Flasken beskytter olierne
• Flasken har en funktion til 

 tilbagesugning af dråber for  
at undgå drypning og forhindre 
svineri, hvis flasken skulle vælte

VIACUTAN® PLUS-KAPSLER: 
• Hver kapsel indeholder 550 mg
• 1 kapsel = 1 pumpeslag
•  40 kapsler blisterpakket i æsker 

10 kapsler pr. blisterpakning
• Gule

Skal opbevares tørt og ved en temperatur under 25° C.   
Eksponering for stærkt lys skal undgås.

VIACUTAN® PLUS – STYRKEN ER EN KOMBINATION AF:

• Videnskabeligt baseret produkt 
• Optimal sammensætning af flerumættede fedtsyrer og antioxidanter,  

der bevarer en sund hud og en blank pels
• Unik flaske og pumpesystem giver præcis dosering og bevarer oliens 

kvalitet og egenskaber.
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– til en velfungerende
hudbarriere og en sund hud

ABCD

”ET STANDARDFODER AF GOD KVALITET GIVET  
SAMMEN MED VIACUTAN® PLUS, GARANTERER EN  
OPTIMAL KOMBINATION AF FEDTSYRER SAMT AT  

KVALITETEN AF FEDTSYRERNE BEVARES.” 
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