
Biolin hälsoprodukter med lin och camelina 
                för hundar 

                
                                 Vi vill ge hundar och deras ägare 
                           massor av glädje, hälsa och välmående! 

 
Lin- och Camelina-kross 
– för magens och pälsens välmående 
– för kontroll av vikten 
– för ledernas välbefinnande 
 
Innehåller rikligt med lättlösliga fibrer, mucin, som efter blötläggning i vatten utvecklar en  
skyddande gel som inverkar lugnande på magen. En tillräcklig mängd av kondroitinsulfat  
och omega 3- och 6-fettsyror verkar för ledernas välbefinnande. Den stora mängden  
fibrer, den ökade viskositetet i fodermassan och en ökad mättnadskänsla hjälper till att  
hålla vikten under kontroll. Forskning påvisar att linkross sänker kolesterolhalten i blodet.  
En mängd nödvändiga omega 3- och 6-fettsyror ser till att pälsen mår bra. 
 
Lin- och Camelina-olja 
– utvecklad för att korrigera obalansen i fettsyrorna hos omega 3 och omega 6 
– en källa för extra energi 
– vid BARF-utfodring 
– förbättrar matsmältningen 
– för hudens och pälsens välmående 
– camelina-oljan innehåller naturliga antioxidanter, som säkerställer hållbarhet och funktion  
– en tillsats av naturligt tokoferol garanterar absorberingen av fett  
 
En obalans i fettsyrorna orsakar hud- och allergisymptom, vilka beror på den ökade  
användningen av torrfoder, kycklingfett och olja från sojabönor. Extra energitillskott  
behövs: för att öka aptiten och förbättra energinivån vid varmt väder samt för att minimera  
den värme som utvecklas vid matsmältningen. För att maximera energihalten i maten för  
aktiva hundar. För att minska portionerna hos stora raser och samtidigt förbättra  
upptagningen av fodret hos desamma. För att förbättra smaken på fodret för mindre raser  
och samtidigt tillgodose ett tillräckligt upptag av näringsämnen. I jämförelse med andra  
vegetabiliska oljor innehåller lin- och camelina-oljan klart mest omega 3- fettsyror varav  
90% är omättade. 
 
Biolin-produkterna är: 
– testade och funktionella hälsoprodukter för din hunds välbefinnande 
– inhemska naturprodukter tillverkade av rena råvaror, som går att spåra 
– lin och camelina är båda värdefulla oljeväxter med en unik sammansättning av  
fettsyror, som sedan länge är kända för sina hälsoeffekter 
– framställda genom kallpressning, som är rätt process vid tillverkning av olja och  
kross då alla näringsämnen bevaras 
– flaggmärkta och varumärket internationellt registrerat 

                                             
                                                        


