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Trusted by vets,
 Loved by pets

Användarinstruktioner

 

 

 

Use Vol/24hrsSize / Weight ml/kg

150ml

350ml

660ml

1320ml

50

44

33

26

SML/Puppy <3kg

Medium <8kg

Large <20kg

X-Large <50kg

Serve free 
choice in a 
bowl, Replace 
unused portion 
after 12 hrsF
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Use ml/kg/bwSize / Weight ml/kg

50ml/kg

50ml/kg

50ml/kg

Serve free 
choice in a 
bowl. Replace 
unused portion 
after 12 hours.

25ml

150ml

250ml

Kittens >0.5kg

Medium 3kg

Large 5kg
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Bra smak = bra hydrering

Smaklighet är nyckeln. I likhet med männis-
kor, kommer hundar att dricka dricker 
hundar mer av en smaksatt dryck än av 
vanligt vatten.

Oralade Hydrate + ett perfekt recept 
för hälsosam hydrering!

Renat vatten

Balans av elektrolyter

Naturlig kycklingsmak 

Enkel glukos

Prebiotisk fiber

Taurin

Mer än bara hydrering

Med uttorkning är vanligt vatten inte 
tillräckligt

Vanligt vatten stänger av törstmeka-
nismen tidigare än  tillräcklig hydre-
ring erhållits.

Hundar och katter är klorkänsliga, 
behandlat kranvatten kan vara 
osmakligt.

Citronsyra - som ofta används som 
konserveringsmedel i pulverformerade 
elektrolytprodukter, är osmakliga.

Smaklighet är nyckeln till för att 
säkerställa tillräckligt med vätskeintag

Sammansättning: renat vatten, dextrosmonohydrat 
2,1%, natriumklorid, kaliumklorid, mononatriumfosfat, 
kycklingleverhydrolysat, naturliga smakämnen.
Tillsatser: Xantangummi 0,1%, glycin 0,2%
Galakto-oligosackarid 0,1%.
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 0,3%, råfett 0,1%, 
råfiber 0,1%, råfuktighet 96%, oorganisk substans 0,5%, 
kalium 0,07%, natrium 0,10%, klorid 0,20%. Fosfor 
0,026%, kalcium 0,006, 11 KCAL / 100 ml. 
Användningsområden: Oralade Hydrate + är ett 
dietisk foderkomplement för att reducera akuta 
intestinala absorptionsstörningar. Den innehåller en 
lämplig nivå av elektrolyter såsom natrium, kalium och 
lättsmältbara sockerarter.

Sammansättning: renat vatten, dextrosmonohydrat 
2,1%, natriumklorid, kaliumklorid, mononatriumfosfat, 
kycklingleverhydrolysat, naturliga smakämnen.
Tillsatser: Xantangummi 0,1%, glycin 0,2% taurin 0,1%
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 0,3%, råfett 0,1%, 
råfiber 0,1%, råfuktighet 96%, oorganisk substans 0,5%, 
kalium 0,07%, natrium 0,10%, klorid 0,20%. Fosfor 
0,026%, kalcium 0,006, 11 KCAL / 100 ml. 
Användningsområden: Oralade Hydrate + är ett 
dietisk foderkomplement för att reducera akuta 
intestinala absorptionsstörningar. Den innehåller en 
lämplig nivå av elektrolyter som natrium, kalium och 
lätt smältbara sockerarter. Klar att använda, kräver 
ingen utspädning. 

Användning, eller förlängd användning enligt veterinär 
rekommendation



Vikten av att bibehålla vätskebalansen

3 Essentiella mineraler
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Fyller på
elektrolyter  

Berikad 
med taurin 

Hydrate+Vs Vatten

Visste du att?
Hundar och katter svettas inte 

som människor? Istället använder 
de andra metoder för att kyla sig

 

 

Vatten
17.5%

Rekommenderas för katter underRekommenderas för hundar

 

Hydrate+ 
82.5%

8 av 10 husdjur föredrar Hydrate + 
jämfört med vanligt vatten 

Resultat från en kontrollerad utfodringstest 
Nederländerna 2018 
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60% H2O

Kroppen består av mer än bara vatten.

Tecken på uttorkning
Head

Eyes
Sunken

Nose
Dry, Cracked

Increased panting

Unsteady and 
weak on their 

feet

Loss of appetite 
and stomach upset 
e.g. Vomitting, 
Diarrhea

Thick saliva 
and dry gums

Loss of 
elasticity

Increase in 
temperature

Depressed,
Lethargic 
visibly tired

Dark in colour

Mouth

Lungs

Feet

Urine

Skin

Back

Stomach
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Natrium - natrium och klorid hjälper till att upp-
rätthålla balansen mellan vätskor i och utanför 
kroppens individuella celler.
Kalium - är nödvändigt för att enzymer, muskler 
och nerver ska fungera korrekt
Klorid - En viktig energikälla för alla organ och 
muskler, men i synnerhet för hjärnan och blod-
cellerna

Glukos - En viktig energikälla för alla organ och 
muskler, men i synnerhet för hjärnan och 
blodcellerna.

En procentuellt liten minskning av kropps-
vätska kan snabbt påverka blodflödet, 
organfunktioner och leda till allvarliga 
problem om den inte fylls på. 

Oralade® Hydrate + TM är en speciellt sammansatt 
hypotonisk dryck avsedd att snabbt återställa väts-
kor, mineraler och glukos för optimal hydrering. 
Naturlig kyckling smak uppmuntrar hundar att lätt 
dricka när det behövs. Innehåller prebiotisk fiber 
GOS + för att stödja en hälsosam tarm. Klar att 
använda, kräver ingen utspädning.

Fyller på
elektrolyter

Tankar
energi

Prebiotisk 
tarmhälsa

Hydrate + katt är en speciellt formulerad sam-
mansatt  dryck, utformad för att snabbt återställa 
vätskor, mineraler, glukos och näringsämnena  som 
katter behöver för optimal hydrering. Gjord med 
100% naturlig kyckling smak, som din katt kommer 
att älska, uppmuntrar den dem att lätt dricka när 
det behövs. Innehåller taurin för att stödja ögon- 
och hjärthälsa.

Tankar
energi

Total konsumtionFörstahandsval

Under före/efter träning eller aktivitet
Varmt väder,resor
Perioder av återhämtning och stress
Seniorhundar, valpning, avvänjning

Perioder av återhämtning och stress
Varmt väder, resor
Amning, avvänjning, andra över-
gångar
Seniorkatter, urinvägar, njurproblem


