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ÖRTER FÖR HUNDAR - Vår snillrika
värld är full med örter åt oss alla
Örter är det flesta mediciners urmoder
Man kan säga att ca 50% härrör direkt från
växtriket medan en stor del därtill är derivat
där ur. Resterande mediciner härrör även dem
ifrån naturen på ett eller annat sätt. Från människors el djurs hormonproducerande körtlar,
från svampar eller andra micro organismer. Till
och med slemmet på grodor och paddor är
under lupp för att få fram ett nytt och bättre
antibioticum.

takta en utbildat örtterapeut och få råd. Man
kan välja färdiga örtblandningar, individuella
örter eller en kombination därav. Ofta går det
jätte bra att ta dem konjunktivt med veterinärmedicin.
Jag själv sitter dagligen och ger råd till häst
och hundägare över hela landet. Samt råd till
dem själva. Vi har många veterinärer som
rekommenderar våra örter och vi välkomnar
fler i fint samarbete.

Hålla kunskapen vid liv
Det gäller att utbilda sig för att kunna dra
nytta av denna guld gruva. Gamla huskurer
och ”visa gummor” skall man inte förakta utan
lyssna till och ta lärdom av.
1000-tals år bakåt i tiden har Egypterna,
Greker och Kineser varit långt framme med
att dokumentera och använda örter.
Munkarna i väst tog så småning om med plantor, kunskap och fröer hem till sina kloster och
odlade upp egna örtagårdar. I dag står vid vid
den punkten att man isolerar och syntetiserar
vissa ämnen från en växt.

Här är några av våra kunders FALLBESKRIVNINGAR & RESULTAT
Labrador hane på 5 år. Som varit väldigt
NERVÖS. Den hade KLÅDA vilket resulterade
i sår. DÅLIG ANDEDRÄKT som luktade riktigt
illa. Här nedan är ägarens svar.
Vi är så himla glada för vi ser på våran labrador mår så mycket bättre. Han har fått
Immuity support, med echinachea, mariatistel
mm och Cannine GastriX med Rödalmsbark o
Älgört mm x ochär nu inne på Canine Puriphy
m Läkemalva, Mariatistel mm och Vital Daily
Health, ört vitamin och mineral tillskottet jag
skall behålla och underhålla med sedan. Han
kliar sig inte längre, han har bra andedräkt
(soptipp förut) och är mycket lugnare, Yipee!
jag hoppas det håller i sig.
Vi kan väl hålla kontakt så får du höra hur det
utvecklas.

Att välja rätt
Det finns örter som boostar immunförsvaret
direkt, Rensande eller som vi säger i branchen
Blodrenande; som stödjer kroppens renings
organ som Lymfan som är kroppens sop transport nät, de stödjer även Lever och Njurar,
Slemlösande, skyddande för slemhinnor i
mage och luftvägar, cirkulations ökande, hormonbalanserande, mjölkproducerande, vätskebalanserande, kapillär stärkande. Så för att
kunna välja rätt bör man vara påläst eller kon74

Vi har också många fall med skendräktighet
och löp problem som även de kan utlösa
klåda eller resultera i infektioner i livmodern
med åren.
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Tikar som blir SKENDRÄKTIGA eller andra
LÖP RELATERADE STÖRNINGAR Det är väldigt viktigt att stödja och stärka kroppen så
immunförsvaret höjs. Är kroppen i obalans
påverkas det endokrina systemet obönhörligt
och symtom som rubbningar i reproduktionscykeln dyker oftast upp först. På oss människor är det ofta sköldkörtel och bukspottskörtel som drabbas först. En kur som är toppen
Är en mix av bl.a. Läkemalva och lakritsrot bra
tillsammans med ett lätt upptagligt ört vitamin preparat och munkpeppar tinktur.
Kroppen balanseras och tikarna ovulerar och
löper naturligt, blir mindre stressade och
pysslar inte med låtsasvalpar. Klåda som också
är ett problem i samband med löp försvinner.
En annan fall beskrivning
En schäfer hane som var väldigt STRESSAD
och ”kollig” utan att vara dominant. Stressad
så mycket att han blev LÖS I MAGEN och
måste bajsa extremt många gånger per dag.
Svårt att klara dressyrträningarna och kan inte
lugnt stanna på sin plats utan hesade och
kröp emot föraren. Följde med hack i häl i
huset upp och ner för trappen. Enda stället
han var någorlunda lugn var på taket av sitt
hus i hundgården. Där var han begränsad och
kunde se ut över tomten. Hunden fick en ört
mix av bla. A rödalms bark, läkemalva, mariatistel och Älgört. Hunden blev mycket lugnare och är bra i magen.
Hund med EKSEM m KLÅDA och RÖDA TASSAR. Den hade haft problemen en längre tid
och kliade sig ordentligt. Den fick som vätskande bölder i huden.
Hunden fick en ört blandning av bl. a.
Ringblomma, snärjmåra, kelp. Örter för
magen och direkt för immunförsvaret, som
rödalm och echinacea ingick också. Hunden
var symtom fri på fem veckor och förändring
började märkas redan efter 2,5 vecka. Ägaren
och hunden är mycket glada.
Hund med noskvalster. Fick tillskott av bla
Lakritsrot, echinacea, ringblomma och kelp.
Problemen som ständigt var återkommande
tidigare var helt borta nu. Ägaren fortsätter
att ge nypon blandning till hunden för att
underhålla hälsan.

En hund som hade MAGKATARR och alltid
KRÄKTES på morgonen innan maten fick ett
tillskott av bl.a. läkemalvarot och älgört.
Hunden kunde sedermera äta normalt utan
kräkningar och fick även en bättre päls.
En korsnings jakt hund på 6år. Han var väldigt
STEL och verkade ha tappat livsgnistan. Han
fick ett tillskott av bla. Hagtorn, MSM, Älgört
och Djävulsklo. Hunden började obehindrat
gå i trappor och han verkade få tillbaka sitt
luktsinne, eller om det bara var livsgnistan
som hoppade in igen. Han började nosa och
spåra och försvann titt och tätt ifrån gården
igen. En glad hund i flera år till fick ägarna.
En tik som lätt fick själv SPRICKOR I TASSARNA. Ömtåliga tassar speciellt på vintern. Hon
slickade och slickade dem. Ett till skott med
bl.a. Läkemalva, ringblomma gjorde susen.
Hunden springer obehindrat idag.
En boxer som blivit diffust HALT och STEL.
Vissa dagar var den bra och vissa dagar haltade den eller gick underligt på annat vis, tillslut
började den äv säga ifrån. Den ändrade lynnet
och såg allmänt olycklig ut. Annars var den fin
i hull och hud. Det visade sig att den hade
höga titer värden och visade antikroppar mot
både Borrelia och ehrlichia. Hunden behandlades av veterinär och fick sedan ett tillskott
av örter som innehöll bl.a Rödalmsbark, echinacea, nässla, djävulsklo, älgört mm. Hunden
blev helt återställd.
Många uppfödare och hundägare ger dagliga
tillskott av ÖRT VITAMINER och MINERALER.
Man får förutom de lättupptagliga vitaminerna och mineralerna många andra goda egenskaper som underhåller och balanserar kroppen och håller immunförsvaret starkt.
Hippo K9 har telefon rådgivning och försäljning av Örter via telefon och webben.

www.hippok9.nu
info@hippok9.nu
0651-162 00
75

