
Hildas rapport fra mars 2015: 

 

Jeg har vært så heldig og bli sponset med disse produktene i tre sesonger. 

  

Jeg bruker Canosan og Viacutan daglig som tilskudd i foret hele året. 

  

Canosan vist en god effekt på å forebygge og restituere skader, og ledd som utsettes for 

belastning. 

Jeg tror spesielt canosan er heldig på mine eldre hunder og hunder som har hatt en skade.  

Allerede på Femundløpet for 3 år siden fortalte en veterinær fra USA, om et tilskudd ( Canosan), 

Dette ville hjelpe hunder med bl.a håndledds problemer. Ved å understøtter den naturlige 

restitueringen av vevet i leddet på en hund som belaster leddene mye og over lange tidsperiode 

med trening gjennom en sesong, og et langt liv som trekkhund. Vi så gode resultater på Rock, 

han hadde "kjent" håndleddsproblem, og disse ble mye bedre etter at han fikk daglig tilskudd av 

Canosan. De ”eldre” hundene mine synes å virke mykere, og holder lengre som aktive sledhunder. 

 

  

Ved bruk av Viacutan oljen ser jeg at pelsen blir bedre, og potene smidigere/mykere. Tredeputene 

blir sterkere og tåler mer på høsttreningen.  Hunder som har dårlig pels får lettere selegnag, og er 

mer utsatt i vind og vær. Ved å gi Viacutan hele året får kroppen nyttig tilskudd av ”vitaminer” til 

pelsen. 

  

Canicur er et must for oss som kjører løp. Hundene blir utsatt for påkjenninger både mentalt og 

fysisk som ofte slår seg på magen.  

De er og utsatt for smitte av forskjellige bakterier i mage og tarm. Resultatet kan bli mye diarre, 

dehydrering og dårlig matlyst. I verste fall må de taes ut av løpet. 

Ved bruk av Canicur kan man forebygge ved å gi tilskudd før løp, og derved hindre og redusere 

smittefare. 

Canicur virker også umiddelbart på hunder som under løpet får diarre. Ved straks å gi 

tilskudd forhindrer man ytterligere diáre. 

  

Tilskuddene er pakket i praktisk emballasje, og praktisk å handtere, og ha med seg på sleden.  

Ingen usmak på produktene så hundene tar det greit i foret. 

 

For meg er disse produktene med på å øke helse, trivsel og trygghet i hundegården!  

 

  

  


