Bio Active Dog®
Priser: 90 st = 250.00 / 270 st = 575.00 / 450 st = 825.00

De viktigaste fördelarna med Bio









Active Dog® kan man kort sammanfatta till :

Produkten stödjer och stärker kroppens egna försvarsmekanismer märkbart.
Stimulerar själ och kropp, har en positiv inverkan på nervsystemet och ger en bättre ihärdighet,
uppmärksamhet och reaktions- och koncentrationsförmåga.
Ökar kroppens prestationsförmåga (större syresättning och förbättrad syretransport i blodet)
Medverkar till optimal och snabb bättring efter större strapatser och främjar tillfrisknande (varenda
återhämtningsprocess kräver en större tillförsel av aminosyror till kroppen).
Hjälper till att reducera bildande av mjölksyra och stärker fettsmältningen i kroppen via en bättre
och mera syrerik blodtillförsel.
Främjar och stärker muskulaturen genom en bättre tillförsel av näringsämnen till muskelcellerna.
Genom stimulation av levande celler får hunden en fin och glänsande päls med klara färger och
blanka ögon.
Allergier minskar eller upphör helt och hållet.

Problem ställning
I dag görs vanligtvis hundfoder industriellt.
Genom den industriella tillverkningen av näringsämnen förlorar de livsviktiga ingredienserna en stor del
av deras biologiska syfte.
Otillträcklig näring såväl som miljömässiga belastningar är för hundar som för oss mäniskor inte utan
biverkningar. Allergier, isynnerhet foderallergier, störningar i ämnesomsättningen och pälsproblem
förekommer mycket vanligare. fel uppfödning kan gynna denna utveckling. Även veterinärer står frågande
inför dessa gåtfula sjukdomsbilder. Läkningsprocesser och regenerationsfaser tar ständigt längre tid, och
ytterligare och ännu starkare medicin måste användas.
Det är nu dax att ta itu med problemen vid dess rot.

Lösning
Med Bio Active Dog® utvecklades ett helt nytt och rent biologisk fodersupplement, som verkar på
cellnivå.
Bio Active Dog® innehåll är fram för allt rent biologiska värdefulla proteiner, framställd genom en
patenterad kostsam och speciell framställningsmetod under sträng laboratoriemässig kontroller.
Proteinerna, det vill säga långa kedjor av aminosyror, minskas till ultrakorta dipeptider (aminosyra-rester)
i denna specifika framställningsprocess. Därvid kan aminosyrorna och de vitaminer och spårämnen, som
är bundna till aminosyrorna, strax absorberas via matsmälltningssystemet och vidarebefordras till
kroppens celler vid behov. Det blir ingen försämring av den biologiska påverkan. Dessutom är allergiska
reaktioner överhuvudtaget uteslutet, eftersom alla innehållsämnen i Bio Active Dog® såtillvida
neutraliseras vid framställningsprocessen.

info@longfeng.se / 070 210 1925

Page 1

Aminosyror
Proteiner är viktiga byggstenar för kroppen och dess levande celler. Proteinerna är sammansatta av 20 Laminosyrer (vänstersvängda) i deras naturliga form, inräknat också samtliga livsviktiga aminosyror.
Bio Active Dog® innehåller alla dessa aminosyror i ett naturligt avstämt förhållande.
Ett tillräckligt närings tillskott för hundarna med dessa aminosyror är, precis som för mäniskor, i synnerhet
viktiga för förstärkningen av kroppens immunsystem, därför att de levande cellerna blir försedda optimalt.
Eftersom en hunds ämnesomsättning är ca. 6 gångar snabbare än hos människan, är det speciellt viktigt
för hundar, som utsätts för större fysiska krav, att kroppen näringsmässigt tillfogas optimalt, där de genom
hård fysisk belastning snabbt förbränner de livsviktiga aminosyrorna.
Tillräckligt intag av de specifika innehållsämnena i Bio Active Dog® är inte bara viktigt rent fysiskt, men
också för hundens psykiska vitalitet.

Vitaminer, mineraler och spårämnen
Utöver aminosyror innehållar Bio Active Dog® också viktiga naturliga vitaminer, mineraler och
spårämnen, likaså i ett naturligt avstämt förhållande.
Organismen identifierar och accepterar alla innehållsämnen som dess egna.

Snabb verkan genom organisk bundet järn
Dessutom innehåller Bio Active Dog® bivalent organisk bundet järn, som likaså inte är tillfogat, men
däremot redan är biologiskt på plats. Det absorberas genom matspjälkningen till 99,9 %.
Andra kosttilskott innehåller ofta bara inte organisk bundet trivalent järn, som inte går i samband med
syra. Därför måste matsmälltningen först omvandla det till bivalent järn, som går i samband med syra,
före ämnet kan passera tarmväggarna. Denna process använder inte bara mycket tid och energi, men
bara ca. 5% av ämnet förarbetas.
På ett naturligt sätt stimulerar Bio Active Dog® de röda blodkropparna, som är blodets syra transportörer.
En förökning av syra i blodtillförseln vill ge ökad styrka, uthållighet och kondition. Speciellt för hundar,
som utsätts för stark fysisk påfrestning, är en tillräcklig järn tillförsel särskilt viktig, därför att syra
transporten fordrar ökade resurser.
När blodkropparna visar tecken på järn brist, är syre transporten inskränkt.
Genom järnets särskilda stabilitet i såväl kvalitet som kvantitet, förvärvas en direkt förökning av järn och
hematokritvärde i blodet (procentvis andel av blodkroppar i blodet).
Denna initialverkning medför omedelbart till en ytterligare och uppsiktsväckande förbättring av såväl
hundens psykiska som fysiska vitalitet, uthållighet och kondition.

Fett förbränning
Syre försörjningen är av särskild vikt för fett förbränningen. Som bekant är fett den största fienden för
hälsan, också för hundar.
Fett lagrar sig i blodkärlen, hals pulsåder, huvud pulsåder och i hjärtkranskärlen. Icke förbränt fett
föranledar trånga kärl och på någon tidpunkt blir organerna inte försedda med tillräckligt syre och blod.
Fett kan såklart förbrännas. Men det är bara muskler, som kan förbränna fett och detta genom rörelse.
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Men även muskler i rörelse kan bara förbränna fett, om det finns ett överskott av syre, vilket ger ett
mjölksyravärde under 4,0. Vid en syre brist och ett mjölksyravärde över 4,0 kan musklerna inte förbränna
ett enda gram fett – bara kolhydrater. Fett kan bara förbrännas vid rörelse och ett syre överskott.
Detta skapar Bio Active Dog® det optimala underlaget för.
Den likaledes naturligt existerande biologiska L-Carnitin bistår på samma tid fettförbränningen och
muskeluppbyggnaden och höjer styrka, uthållighet och kondition.
Denna särskilda verkning av Bio Active Dog® bygger bl.a. på det perfekta samspelet mellan det
biologiska Carnitin och de ultrakorta proteinkedjor, som i samarbete med det existerande organiskt
bundet järn, säkerställer en snabb och direkt cellaktivitet genom blodkretsloppet.
Genom den forbättrade tillförseln av syra och näringsämnen stimulerar Bio Active Dog® alla levande
celler.
Produkten är i många länder redan registrerad och kännd som ”Nutritiver Zellstimulator” .
Aktiveringen av de levande cellerna genom Bio Active Dog® har nämligen i synnerhet till uppgift att
stärka hundens immunförsvar. Hunden blir mera motståndskraftig.
Detta innebär självfallet inte, att hunden inte längre blir sjuk. Men Bio Active Dog® gynnar och forbättrar
hundens eget tillfrisknande. Hunden vill vanligtvis återhämta sig snabbare efter sjukdom och vill bättre
kunna tolerera en medicinsk behandling. Sjukdomens varaktighet blir forkortad och hunden återfår
snabbare sin aktivitetsnivå efter ett sjukdomsförlopp.
P g a de nämnda egenskaperna lämpar Bio Active Dog® sig speciellt bra som foder supplement till
hundar.
Särskilt vid rekonvalescenstid efter sjukdom och till dräktiga tikar visar Bio Active Dog® sig i hög grad
som effektivt.

Pälsen
Som bekant är fällningsproblem ofta en följd av en allergisk reaktion. Allergier är som många andra
sjukdomsbilder ofta en följd av ett försvagat immunförsvar p g a fel näring. Eftersom att alla kroppens
celler och därmed också hudcellerna blir optimerade genom de livsviktiga näringsämnena (särskilt med
Biotin – Vitamin H) i Bio Active Dog®, är det därför en logisk påföljd att huden igen blir spänstig och
pälsen glansig. Dessutom reduceras håravfall markant.
Genom denna avbalancerade näringsförsörjning av de levande cellerna, blir immuniseringen våldsamt
utökad. Härvid förminskas risken för eventuella hudsjukdomar på ett naturligt sätt. Dessutom blir det p g a
den optimala aktiveringen av immunförsvaret, en tydlig nedsatt tendens till infektionssjukdomar.
Bio Active Dog® blir, med bakgrund av sitt naturliga innehåll av 20 L-aminosyror, rekommenderat av
uppfödare som ett värdefullt tillskott till en sund valpuppfödning.
Bio Active Dog® rekommenderas till alla hundar. Doseringen är dock individuel (valpar, unga och vuxna
hundar, tjänstehundar, gamla hundar och dräktiga tikar).
Bio Active Dog® är sterilt, ogiftigt, innehåller inga hormoner, inga avhängighets stimuli, inga färgämnen
och inga konserveringsmedel. Bio Active Dog® ger inga oönskade biverkninger, är varken ett
medikament eller ett dopningsmedel och kan intas tillsammans med vilket medikament som helst utan att
dess verkning påverkas negativt. Tvärtom är det vid regelbunden använding konstaterat en optimering av
medicinens verkning.
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Tabletterna bör ges på morgonen.
Kom ihåg rent vatten i riklig mängd till hunden.
Dosering
Hundar intill 5 kg

1 tablett dagligen

Hundar intill 25 kg

1-2 tabletter dagligen

Hundar intill 80 kg

2-3 tabletter dagligen

Till dräktiga tikar, hundar med hög aktivitetsnivå och till hundar, där det begärs stora
kraftansträngningar och uthållighet, rekommenderas 4 tabletter dagligen.

Innehåll pr. 100 g :

(1 tablett = 500 mg)

Livsviktiga aminosyror :
L-Isoleucin
L-Leucin
L-Lysin
L-Methionin
L-Phenylalanin
L-Threonin
L-Tryptophan
L-Valin

Vitaminer :
0,29 g
11,41 g
8,21 g
1,61 g
8,82 g
5,11 g
4,30 mg
8,11 g

Inte livsviktiga aminosyror :
L-Alanin
L-Arginin
L-Asparaginsyre
L-Cystein
L-Glutaminsyre
Glycin
L-Histidin
L-Prolin
L-Serin
L-Tyrosin
L-Carnitin
L-Ornithin

9,64 g
3,47 g
6,23 g
1,09 g
6,99 g
3,89 g
5,13 g
4,45 g
4,99 g
2,68 g
1644 mg/L
40,00 mg

Vitamin A
Thiamin-Vitamin B1
Nikotinamid-Niacin
Riboflavin-Vitamin B2
Pantothensyre
Biotin-Vitamin H
Folsyre

1012,5 I.E.
< 2 ppm
< 2 ppm
< 2 ppm
< 0,1 ppm
< 10 ppm
< 0,1 ppm

Mineraler / Spårämnen :
Kalcium
Natrium
Chlorid
Magnesium
Jern
Fosfor
Kalium
Svovl
Mangan

291 ppm
8745 ppm
1,49 %
97 ppm
0,23 g
0,20 %
1700 ppm
<0,1 %
<5 ppm

Återförsäljare:

Lene Shila Hedengran – Kennel Long Feng – Enköping
: info@longfeng.se
: 070 210 1925
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