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DASUQUIN.com

FAQ’s
Finns det några säkerhets aspekter 
med Dasuquin®?
Ingredienserna i Dasuquin har utvärderats i en 
säkerhetsstudie hos katter, och inga negativa effekter 
noterades från användningen. Det finns inga kända 
kontraindikationer eller kända interaktioner mellan 
Dasuquin och läkemedel eller kosttillskott.

Var köper jag Dasuquin?
Dasuquin distribueras av Nutramax Laboratories 
Veterinary Sciences, Inc. och är tillgänglig via din 
veterinär. Din veterinär är bäst kvalificerad att avgöra 
om Dasuquin kan gynna din katt.

Vilka andra produkter erbjuder 
Nutramax för katter?
Fråga din veterinär om din katt kan dra nytta av någon 
av dessa produkter:

Proviable® och Proviable®-Forte: Tarmhälsa
Denamarin®: Leverhälsa
Welactin® Feline: Hud/Päls, Njure och Hjärna/ 
Synhälsa

Dasuquin finns även för hundar som 
välsmakande mjuka tuggisar och som 

tuggbara tabletter.
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En ny sort av

kosttillskott 

för ledhälsa

Har din katt 
ledproblem? 

Fråga din veterinär om
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Har din katt ledproblem?  
Leta efter vanliga tecken, som till exempel:

Hoppar inte så mycket eller så högt som vanligt    
Leker och "jagar" mindre
Har en ovårdad päls på grund av mindre trimning 
Är tystare än vanligt eller till och med lynnig

Om du märker några av dessa tecken kan det vara god tid 
att fråga din veterinär om Dasuquin.

Vad är Dasuquin?
Dasuquin är det #1 märket för ledhälsa rekommenderat av 
veterinärer. Dasuquin kosttillskott för leder går utöver 
vanliga glukosamintillskott för att hjälpa till att:

Stödja broskmatrix produktionen
Förhindra brosknedbrytning
Stödja ledkomfort

Dasuquin använder en blandning av högkvalitativa, 
forskade ingredienser för att främja din katts ledhälsa:

Hur används Dasuquin?
Dasuquin finns i strökapslar och innehåller ett 
välsmakande pulver som kan strös över mat eller 
användas i kapselform om det är bekvämare.
Den rekommenderade initialtiden är 4-6 veckor. 
När önskat svar erhållits kan kapslar tas varannan 
dag för att upprätthålla ledhälsan. Förändringar i 
din kattes komfortnivå kan förekomma gradvis; ge 
tid för din katt att svara.

Stöd för urinblåsan
Vissa veterinärer kan också
rekommendera Dasuquin till att hjälpa 
att upprätthålla urinblåsans hälsa.
Urinblåsans inre beklädnad
är skyddad av ett skikt som innehåller
några av de samma föreningar som finns i 
brosk. Kondroitinsulfatet (CS) som finns i 
Dasuquin kan hjälpa till att stödja detta 
skyddande skikt.

Antalet kapslar som ges kan ökas när som helst 
beroende på kattens behov.

, det #1 märket för ledhälsa rekommenderat av Veterinäreru

• Stöder ledfunktion och komfortnivån
• Komplement till de positiva

effekterna av Glu och CS

Avokado/
Sojaböna 

ickeförtvålnings
bara (ASU)

• Stödjer broskmatrix produktion och
hjälper till att blockera enzymer i
leder som bryter ner brosk

Glukosamin
(Glu)
OCH

Kondroitin 
Sulfat (CS)

• Rik på antioxidanter

• Positiv inverkan på brosk
Koffeinfritt 

Grönt Te

Katter
Under
10 lbs

Katter
10 lbs
& Över

2
per dag

# av Strö- 
Kapslar –
Initialtid 4-6 

Veckor

# av Strö- 
Kapslar –
Förslag för
Underhåll

2 varannan
dag

eller 
1 per dag

1
per dag

1
varannan

dag
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