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Sammensætning: 
Sojaolie, inaktiveret gær, lupinproteinmel, glukose, natriumklorid, 
dinatriumfosfat, solsikkeolie.

Tilsætningsstoffer: 
Enterococcus faecium (NCIMB 10415) (Stabiliserer tarmfloraen): 2x1012  
CFU pr. kg., Montmorillonit (Medicinsk ler) 17%.

Markedsføres af:
Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København 
Tlf.: +45 39 15 88 88, Fax: +45 39 15 89 89

Bio-Mos® er et varemærke tilhørende Alltech, Inc.
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Canikur®Pro
Naturlig hjælp til en sund mave                                                                                                                
Tredobbelt funktion
 probiotikum, prebiotikum og mineralsk ler kombineres i én formulering

Anvendes ved ubalance i tarmen
Kan anvendes som supplement til medicinsk behandling 
Kan bruges forebyggende
Praktisk og let anvendelig doseringssprøjte 
Velsmagende pasta som hunden let accepterer

Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt 
funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance.

Løs i maven?

Hvad er Canikur®Pro ?
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Canikur® Pro er et pro- og prebiotisk kosttilskud i pastaform, 
som fremmer en sund tarmflora.

Hvad gør Canikur®Pro ?
Canikur® Pro fremmer og opretholder en sund 
tarmflora og binder desuden skadelige toksiner.
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Hvornår har hunden brug                                                     
for Canikur®Pro?
Ved ukomplicerede tilfælde af diarré

• hjælper med at lindre symptomerne

• hjælper med at genoprette tarmfloraens 

 fysiologiske balance

I stressperioder, hvor der er behov for et produkt,                                                                                       
som kan reducere risikoen for diarré

• ved rejser, foderændringer, konkurrencer, udstillinger m.m.

Når tarmfloraen skal genoprettes

• ved diarré

• under og efter antibiotikabehandling

Til at styrke den naturlige tarmflora

• når den er ude af balance

• når der er risiko for ubalancer
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www.bivet.nu/dk

Vægt Dosis 2x dagligt
15 ml rækker til 

antal dage
30 ml rækker til

antal dage
60 ml rækker til

antal dage

<10 kg 2 ml 3,5 7,5 15

11-25 kg 4 ml 2 3,5 7,5

26-40 kg 6 ml 1 2,5 5

41-60 kg 8 ml 1 2 3,5

>60 kg 10 ml - 1,5 3
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Probiotika er mikroorganismer, der har en gavnlig effekt 
på værtsorganismen.

Canikur® Pro indeholder Enterococcus faecium, der er en 
probiotisk mælkesyrebakterie som:2 

• har evnen til at overleve passage i maven
• virker hæmmende på patogene organismer

Montmorillonit er et lermineral (lagdelt silikat), der binder 
toksiner og vira og fjerner dem fra tarmen efter samme princip, 
som gælder ved brug af tabletter med aktivt kul. 

Et gram fuldt hydrogeneret montmorillonit har en overflade 
på mere end 600 m2 og giver derfor en meget stor 
absorptionsoverflade i forhold til mængden.

Prebiotika er substrater, som stimulerer væksten af 
visse bakteriearter, der er gavnlige for tarmfloraen.

Bio-Mos®C er et gærekstrakt som:

• stimulerer væksten af gavnlige mælkesyre- og Bifido 
 bakterier 
• har den ekstra, særlige fordel, at det kan reducere antallet 
 af patogene bakterier i hundens tarm.1

Bio-Mos®C er i mange år med fordel blevet anvendt til andre dyrearter, 
men Canikur® Pro er det eneste fodertilskud, der indeholder Bio-Mos®C, 
der er godkendt til hunde.
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Tværsnit af tarmvæggen

Enterococcus faecium er resistent over
for mavesyre og har en positiv indvirkning på 
tarmfloraen, idet det konkurrerer med patogene 
mikroorganismer om næringsstoffer og plads.2

Canicur Pro® understøtter genoprettelsen af 
tarmbalancen. 
Den underliggende årsag til diarréen skal dog 
altid diagnosticeres og behandles.

Bio-Mos®C er et gærekstrakt. Dette prebiotikum 
fungerer som et substrat for de gavnlige bakterier.

Toksiner, vira og xenobiotika
(tungmetaller, pesticider)

Canikur® Pro: Påbegynd behandlingen dagen 
før stressperioden forventes at starte, og 
fortsæt indtil dagen efter den er overstået.

Begynd med Canikur® Pro ved de første tegn på diarré og fortsæt indtil symptomerne er helt væk. 
Vil du være på den sikre side? 
Canikur® Pro bidrager også til at genoprette tarmfloraen.

Hjælper i 
stressperioder
f.eks. ved:

- Foderændringer

- Rejser

- Konkurrencer

- Udstillinger

Understøtter ved akut 
diarré forårsaget af
f.eks. ved: 

- Foderændringer/  
   uegnet foder

- Parasitter

- Allergi

- Toksiner

Gavnligt
Probiotika

Enterococcus faecium Styrkende
Prebiotika
Bio-Mos®C

Tarmfloraen styrkes under 
behandlingen

Genoprettelse af 
en svækket tarmflora

Receptorblokade
Bio-Mos®C blokerer 

bindingsstedet for patogene 
bakterier, f.eks. Escherichia coli.2

Borttransport af toksiner
Montmorillonit

absorberer toksiner, vira og 
xenobiotika.4

Bio-Mos®C omslutter og blokerer de 
patogene bakterier, så de forhindres i at 
binde sig på tarmvæggen.
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Sammensætning: 
Sojaolie, inaktiveret gær, lupinproteinmel, glukose, natriumklorid, 
dinatriumfosfat, solsikkeolie.

Tilsætningsstoffer: 
Enterococcus faecium (NCIMB 10415) (Stabiliserer tarmfloraen): 2x1012  
CFU pr. kg., Montmorillonit (Medicinsk ler) 17%.
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Tlf.: +45 39 15 88 88, Fax: +45 39 15 89 89
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Vægt Dosis 2x dagligt
15 ml rækker til 

antal dage
30 ml rækker til

antal dage
60 ml rækker til

antal dage

<10 kg 2 ml 3,5 7,5 15

11-25 kg 4 ml 2 3,5 7,5

26-40 kg 6 ml 1 2,5 5

41-60 kg 8 ml 1 2 3,5

>60 kg 10 ml - 1,5 3
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