Fakta.
Det är väl känt att många hundar
har problem med sina leder.
Problem som höftledsdysplasi (HD),
armbågsledsdysplasi (AD)- artros,
osteokondros och artrit mm.
HD anses vara delvis ärftlig
(åtminstone anser man att hunden
måste vara predestinerad för HD för
att drabbas) men trots ett hårt arbete
med avelsurval har knappt någon
förbättring noterats. Prevalensen för
en ras (Rottweiler) kan vara så hög som
35% . AD, på samma sätt anses vara
delvis ärftlig. För alla ledsjukdomar
gäller dock att både ärftlighet, miljö
och foder kan ha inverkan både på
uppkomst och sjukdomsförlopp.
Den exakta orsaken känner man inte
till. Detta gäller förresten såväl djur
som människor. Även behandling är
likartad.
Det är väl känt att om kroppen ska
kunna bygga upp en frisk benvävnad
måste den bland annat tillföras
både mineraler, spårämnen och
vitaminer. Normalt får kroppen dessa
beståndsdelar med maten/fodret. Det
är dock inte självklart att det foder vi
använder idag motsvarar det foder
som en gång våra djur har anpassats
till.
Steel Joint kan stärka benvävnad och
benbrosk.
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Hur påverkar Steel Joint din
hund.

Aktiva hundar kräver mer!

Dolomitkalk- (kalcium-magnesium
karbonat) har visat sig vara mycket
bra mineral när det gäller kroppens
förmåga att tillgodogöra sig kalcium
och magnesium.
Om man inte tillför tillräckligt
med kalk i fodret har kroppen
en förmåga att ta kalcium från
skelettet för att återställa kalcium/
fosforbalansen i blodet. En längre
tids kalciumunderskott leder till
försvagat skelett. Forskningen har
även påvisat att kalcium bör tillföras
i rätt proportion till vitamin D, kisel,
bor, A och C vitamin.
Det är viktigt med korrekt kalcium/
fosforbalans i fodret. Vid utfodring
med köttprodukter blir överskott av
fosfor markant. För mycket fosfor
i förhållande till kalcium kan ha
förödande konsekvenser för ben och
leder, till skillnad från överskott av
kalcium i fodret.
Magnesium- reglerar aktiv kalcium
transport. och har stor inverkan på
bendensiteten. Brist kan leda till dålig
utveckling av skelettet. Dessutom kan
ben och leder försvagas och därmed
få försämrad hälsostatus. Magnesium
bör tillföras vid kalcium tillskott för
att undvika magnesiumbrist.
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Kisel- ingår som viktig komponent i
brosk, bindväv, senor, leder och hud.
Forskning har visat att vid stress
som djur utsätts för vid t.ex. träning,
tävling och jakt ökar behovet av
kisel. Vid djurförsök har man även
konstaterat att kiselfattig föda har
samband med förändringar i ledbrosk.
Kisel i balans med övriga substanser
från Steel Joint leder till starkare och
friskare benbyggnad.
Bor- är en livsviktig mineral och
brist kan leda till benskörhet. Bor
minskar utsöndringen av kalcium,
magnesium och fosfor från kroppen.
(Bor har i över 15 år använts vid
ledgångsreumatism med positiva
resultat.)

Kalcium
Magnesium
Vitamin A
Vitamin D3
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Vuxen/kg
kroppsvikt
0.12
0.008
75
8
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Källa: Nutrient Requirements of Dogs. Committee
on Animal Nutrition. ISBN: 0-309-57448-X
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Steel Joint

®

mineraltillskott för hundar

En frisk hund är en nyfiken hund

Se till att tillfredsställa kroppens
behov!
Analysgaranti:
Kalcium
Magnesium
Kisel
Fosfor
Aska
Zink
Koppar
Natrium

16
9,5
6
0.03
20
0,005
0,002
<0,02

%
%
%
%
%
%
%
%

Fodertillsatser: /kg
Vitamin A
290 000 IE
Vitamin D3
29 000 IE
Vitamin C
920 mg
Bor
20 mg

Rekommenderad mängd per dag:
Växande hund- 2g/10kg kroppsvikt
Vuxen hund- 1g/10kg kroppsvikt
Hårt arbetande hund- dosen kan ökas
något

Hundens dagsbehov
Växande/kg
kroppsvikt
0.32
0.02
202
22

Steel Joint
har en unik sammansättning (patent
EP 0497287), använt i Sverige
sedan 1991 har visat sig ge mycket
bra resultat på leder och hovar,
enligt många nöjda hästägare! Det
finns naturligtvis en hel del som
skiljer våra fyrfota skyddslingar
från varandra, men en sak har alla
gemensamt: Kroppen byggs upp
av samma mineraler, spårämnen,
vitaminer mm. oavsett djurart.

(dosering:1 gram=1 kryddmått)
(dosering:5 gram=1 tesked)
För att inte överskrida fastställda
högsta halter av fodertillsatser ska
rekommenderad mängd Steel Joint
inte överskridas.
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Företaget som utvecklat Steel
Joint har genom studier visat att
ben, leder, benbrosk mm. utvecklas
gynnsammare om man tillför
nödvändiga mineraler tillsammans
och i kombination med vissa
vitaminer, än om de tillförs enskilt.
Denna forskning har resulterat i ett
Europapatent på ”Näringstillsats för
att stärka benbyggnad och leder”
(EP 0497287).

