Stoffet understøtter og styrker kroppens egne forsvarsmekanismer mærkbart. Det opliver kroppen, har en
positiv virkning på nervesystemet og giver en bedre udholdenhed, årvågenhed samt reaktions– og
koncentrationsevne. Det øger kroppens præstationsevne (større iltindhold og forbedret ilt transport i blodet).
Det fører til en optimal og hurtig bedring efter store strabadser og understøtter helbredelsesprocesser
(enhver helbredelsesproces kræver større tilførsel af aminosyrer til kroppen). Det hjælper til, at reducere
dannelsen af mælkesyre g styrker fedtforbrændingen i kroppen via en bedre og mere iltrig blodtilførsel. Det
fremmer og styrker muskulaturen gennem en bedre tilførsel af næringsstoffer til muskelcellerne. Gennem
stimulation af de levende celler får hunden en flot og blank pels med klare farver samt blanke øjne. Allergier
mindskes eller forsvinder helt.
Problemet:
Hundefoder bliver for det meste fremstillet industrielt, hvor igennem de livsvigtige indholdsstoffer mister en
stor del af deres biologiske virkning.
Utilstrækkelig ernæring såvel som miljømæssige belastninger, er for hunde som for os mennesker ikke uden
følger. Allergier, især foderallergier, stofskifte forstyrrelser og pelsproblemer træder hyppigere frem.
Desværre understøtter fejlopdræt denne udvikling. Selv dyrlæger står oftere fortvivlede overfor disse
gådefulde sygdomsbilleder. Helingsprocesser og regenerationsfaser tager stadig længere tid og mere og
stærkere medicin må tages i brug. Det er på høje tid at gribe problemet an ved dets rod.
Løsning:
Med Amino Dog udvikledes et helt nyt og rent biologisk fodersupplement, som virker på celleniveau.
Amino Dog indeholder frem for alt rent biologisk værdifulde proteiner, som bliver fremstillet gennem en
patenteret kostbar og speciel fremgangs metode under streng laboratoriemæssig kontrol.
Proteinerne, dvs. lange kæder af aminosyrer, forkortes til ultrakorte dipeptider i denne særlige
fremstillingsproces. Derved kan aminosyrerne og de vitaminer og sporstoffer, som er bundet til
aminosyrerne, straks absorberes via fordøjelsessystemet og videregives ti kroppens eller efter behov. Der sker
ingen forringelse af den biologiske virkning. Desuden er allergiske reaktioner stort set udelukket, idet alle
indholdsstofferne i Bio Active Dog for så vidt neutraliseres under fremstillingsprocessen
Aminosyrer:
Proteiner er vigtige byggesten for kroppen og dens levende celler. Proteinerne er sammensat af 20 Laminosyrer (venstredrejede) i dens naturlige form, derunder også samtlige livsvigtige aminosyrer.
Bio Active Dog indeholder alle disse aminosyrer i et naturligt afstemt forhold.
Et tilstrækkeligt ernærings supplement for hundene med disse aminosyrer er, nøjagtigt som med mennesker,
i særdeleshed vigtig for styrkelse af kroppens immunforsvar, da de levende celler blive forsynet optimalt. Da
en hunds stofskifte er ca. 6 gange hurtigere and hos mennesket, er det netop vigtigt for hunde, som udsættes
for fysisk større krav, at kroppen ernæringsmæssigt suppleres optimalt, da de gennem hård fysisk belastning
hurtigt forbrænder de livsvigtige aminosyrer. Tilstrækkeligt supplement med de specifikke indholdsstoffer i
Bio Active Dog er ikke kun vigtig rent fysisk, men også for hundens psykiske vitalitet

Vitaminer, mineraler og sporstoffer:
Udover aminosyrer indeholder Amino Dog også vigtige naturlige vitaminer, mineraler og sporstoffer,
ligeledes i et naturligt afstemt forhold. Organismen identificerer og accepterer alle indholdsstofferne som
værende dens egne
Vitaminer, mineraler og sporstoffer:
Udover aminosyrer indeholder Amino Dog også vigtige naturlige vitaminer, mineraler og sporstoffer,
ligeledes i et naturligt afstemt forhold. Organismen identificerer og accepterer alle indholdsstofferne som
værende dens egne
Hurtig virkning gennem organisk bundet jern:
Desuden indeholder Amino Dog bivalent organisk bundet jern, som ligeledes ikke er tilført, med derimod
allerede er biologisk tilstede. Det optages gennem fordøjelsessystemet med 99,9%
Andre kosttilskud indeholder ofte kun ikke organisk bundet trivalent jern, som ikke kan gå i forbindelse med
ilt. Derfor skal fordøjelsessystemet først omdanne det til bivalent jern, som kan gå i forbindelse med ilt, før
stoffet kan passere tarmvæggene. Denne proces bruger ikke kun egen tid og energi. Kun ca. 5% af det
forarbejdes.
På en naturlig måde stimulerer Amino Dog de røde blodlegemer, som er blodets ilt transportører. En bedre
iltet blodtilførsel vil give en øget styrke, udholdenhed og kondition Netop for hunde, som udsættes for kraftig
fysisk belastning, er en tilstrækkelig jerntilførsel særdeles vigtig, da ilt transporten stiller øgede krav. Når
blodlegemer viser tegn på jernmangel, er ilt transporten indskrænket. Gennem jernets særlige stabilitet i
såvel kvalitet som kvantitet, opnås en direkte forøgelse af jern og hæmatokritværdi i blodet (procentvis andel
af blodlegemer i blodet). Denne initial virkning fører umiddelbart til en yderligere og opsigtvækkende
forbedring af såvel hundens psykiske som fysiske vitalitet, udholdenhed og kondition
Fedtforbrænding:
Ilt forsyningen er af særdeles betydning for fedtforbrændingen. Fedt aflejres i blodkarrene, halspulsårerne og
i hjertekrans karrene. Uforbrændt fedt bevirker forsnævring af karrene og på et tidspunkt bliver organerne
ikke forsynet med ilt og blod. Fedt kan naturligvis forbrændes. Men det er kun muskler, som kan forbrænde
fedt og det gennem bevægelse. Dog selv muskler i bevægelse kan kun forbrænde fedt, hvis der er et overskud
af ilt, hvilket medfører en mælkesyreværdi på under 4,9. Ved et ilt underskud og en mælkesyreværdi over 4,0
kan musklerne ikke forbrænde et neste gram fedt-un kulhydrater. Fedt kan kun forbrændes ved bevægelse og
et ilt overskud. Det skaber Amino Dog den optimale forudsætninger for.
Det ligeledes naturligt eksisterende biologiske L-Carnitin understøtter på samme tid fedtforbrænding og
muskelopbygning og højner styrke, udeholdenhed og kondition. Denne særlige virkning af Bio Ative Dog
bygger bl.a. på det perfekte sammenspil mellem biologisk Carnitin og de ultrakorte proteinkæder, som i
samarbejde med det eksisterende organisk bundne jern, søger for en hurtig og direkte celleaktivitet gennem
blodkredsløbet. Gennem den forbedrede tilførsel af ilt og næringsstof simulerer Amino Dog alle levende
celler. Produktet er i mange lande allerede kendt som ”Nutritiver Zellstimulator”. Stimulationen af de
levende celler gennem Amino Dog har nemlig i særdeleshed til følge at styrke hundens immunforsvar.

Hunden bliver mere modstandsdygtige. Det betyder naturligvis ikke, at hunden ikke længere bliver syg.
Men Amino Dog understøtter og forbedrer hundens egne helbredelsesprocesser. Hunden vil som regel
komme sig hurtigere efter sygdom og vil bedre kunne tolerere en medicinsk behandling. Sygdommens
varighed bliver forkortet og hunden genfinder sit aktivitetsniveau efter et sygdomsforløb. Grundet de nævnte
egenskaber egner Amino Dog sig specielt godt som fodersupplement til hunde. Netop ved rekonvalescens
feter sygdom og til drægtige tæver viser Amino Dog sig særdeles effektivt
Pelsen:
Som bekendt er fældnings problemer ofte en følge af en allergisk reaktion. Allergier er som mange andre
sygdomsbilleder ofte en følge af et svækket immunforsvar. pga. fejlernæring. Da alle kroppens celler og
dermed også hudcellerne bliver optimeret gennem de livsvigtige næringsstoffer (især Biotin, Vitamin H9
i Amino Dog, er det derfor en logisk følgevirkning at huden bliver spændstig og pelsen glansfuld. Desuden
reduceres hårtab betydeligt. Gennem denne afbalancerede ernæringsforsyning af de levende celler, bliver
immuniseringen voldsomt forøget. Derved nedsættes faren for eventuelle hudsygdomme på en naturlig
måde. Desuden bliver der grundet den optimale aktivering af immunforsvaret, en tydelig nedsat tendens til
infektionssygdomme. Amino Dog bliver, på baggrund at sit naturlige indhold af 20 L-aminosyrer, anbefalet
af opdrættere som værdifuldt tilskud til et sundt hvalpeopdræt. Amino Dog anbefales til alle hunde.
Doseringen er dog individuelt (hvalpe, unge og voksne hunde, tjenestehunde, gamle hunde og drægtige
tæver). Amino Dog er steril, ugiftigt, indeholder ingen hormoner, ingen afhængighedsstimuli, ingen
farvestoffer og ingen konserveringsmidler. Amino Dog giver ingen uønskede bivirkninger, er hverken et
medikament eller et dopingmiddel og kan indtages sammen med at hvert medikament uden at påvirke dens
virkning negativt. Tværtimod er der ved regelmæssig brug konstateret en optimering af medicinens virkning.
Det anbefales at give tabletterne om morgenen.
Husk frisk vand i rigelige mængder til hunden
Dosering:
Hunde indtil 5 kg 1 tablet dagligt
Hunde indtil 25 kg 1-2 tablet dagligt
Hunde indtil 80 kg 2-3 tablet dagligt
Til drægtige tæver, hunde med høj aktivitetsniveau samt til hunde, hvor der kræves store kraft anstrengelser
og udholdenhed, anbefales 4 tabletter dagligt
Indhold pr. 100 g: (én tablet = 500mg):
Livsvigtige aminosyrer:
L-isoleucin 0,29 g
L-Leucin 11,41 g
L-Lysin 8,21 g
L-Methionin 1,61 g
L-Phenylalanin 8,82 g
L-Theronin 5,11 g
L-Tryptophan 4,30 g
L-Valin 8,11 g

Ikke livsvigtige aminosyrer:
L-Alanin 9,64 g
L-Arginin 3,47 g
L-Asparaginsyre 6,23 g
L-Cystein 1,09 g
L-Glutaminsyre 6,99 g
Glycin 3,89 g
L-Histidin 5,13 g
L-Prolin 4,45 g
L-Serin 4,99 g
L-Tyrosin 2,68 g
L-Carnitin 1644 mg/L
L-Ornithin 40,00 mg
Vitaminer:
Vitamin A 1012,5 I.E.
Thiamin-Vitamin B1 < 2ppm
Nikotinamid-Niacin < 2ppm
Riboflavin-Vitamin B2 < 2ppm
Pantothensyre < 0,1 ppm
Biotin-Vitamin H < 10 ppm
Folsyre < 0,1 ppm
Mineraler/sporstoffer:
Kalcium 291 ppm
Natrium 8745 ppm
Chlorid 1,49%
Magnesium 97 ppm
Jern 0,23 g
Fosfor 0,20 %
Kalium 1700 ppm
Svovl < 0,1%
Mangan< 5ppm

