
Bedste kilde
Hjulkronefrøolie er den bed-
ste kilde til GLA som ikke kan 
syntetiseres af katte. 

Allergiske hudproblemer
GLA syntesen er sandsynligvis 
nedsat hos hunde med aller-
giske hudproblemer.

Neutraliserer frie radikaler
Specielt tranebærkerneolie er 
rig på naturligt E-vitamin og 
højpotente  naturlige antioxi-
danter, som neutraliserer frie 
radikaler i kroppen.

Unik emballage
Nyudviklet dispenseringssys-
tem sikrer at produktet aldrig 
kommer i kontakt med luft, så 
holdbarheden for kortes ikke 
efter åbningen. Dette er ek-
stra vigtigt, eftersom essen-
tielle fedtsyrer er følsomme 
overfor ilt og lys.

God smag
Hunde og katte har i test vist 
sig at kunne lide smagen af 
EFA-Prescription.

Lugtfri
Produktet er lugtfrit (ingen 
fi skeolie) og har en neutral 
smag.

Dosering: 
EFA-Prescription gives sam-
men med det øvrige foder.
1-2 pumpeslag pr. 5 kg 
kropsvægt, en gang dagligt, 
blandet i eller på foderet.

Do seringen er nøjagtig
Do seringen er nøjagtig, og 
fl asken tømmes helt uafhæn-
gigt af hvilken vinkel den 
holdes i.
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EFA-Prescription



Hvad er EFA-Prescription?
Fra tranebær og hjulkrone
EFA-Prescription består af de fineste koldt-
pressede plantefrøolier fra tranebær og 
hjulkrone, uden nogen andre stoffer tilsat, og 
indeholder essentielle fedtsyrer (3 og 6), 
naturligt E-vitamin og højpotente naturlige 
antioxidanter. 
(Den enestående sammensætning af EFA-
Prescription er mønsterbeskyttet hos patent-
myndigheden.)

Stabilitet og antioxidanter
For at få den optimale virkning er forholdet 
imellem 3 og 6 afgørende.
I EFA-Prescription er ratio 4:1 (6/3). 
Tranebær kerneolie er en innovativ vegeta-
bilsk kilde til både 3 og 6 fedtsyrer, fordi 
3 har en usædvanlig stor stabilitet, samt 
store mængder antioxidanter: tokoferoler og 
tokotrienoler.

Indhold pr. ml:
3  ......................................................... 120 mg
6  ......................................................... 475 mg
heraf  GLA.
(gammalinolensyre) ............................. 162 mg
Vitamin E ............................................... 0,6 mg
Naturlige antioxidanter ...................... 0,68 mg
Plantesteroler ...................................... 0,28 mg

Hvorfor essentielle fedtsyrer?
Livsnødvendige fedtsyrer
De essentielle (nødvendige) fedtsyrer er 
ligeså vigtige som vitaminer, fordi dyrene 
ikke selv kan danne dem i kroppen, men de 
skal tilføres via kosten.
 
Mangel af essentielle fedtsyrer
Mangel af de essentielle fedtsyrer kan give 
mange forskellige hudsymptomer: 
F.eks huden bliver tør, kløende eller bliver 
lettere inficeret. Følgen kan blive pelstab, 
dårlig sårheling og nedsat almen mod-
standskraft. 

Andre vigtige funktioner
Essentielle fedtsyrer har en række vigtige 
funktioner i kroppen. De indgår i cellemem-
branerne og nervebanerne, og sikrer elas-
ticitet i cellemembraner og væv.

EFA–Prescription
100% vegetabilsk

Unik sammensat fodertilskud med højt ind-
hold af essentielle flerumættede fedtsyrer, 
til hunde og katte, 100% vegetabilsk


