
DogVitality™ 
gir deg en sunn, frisk 

og vital hund

• Mage- og tarmregulerende
• Gir god matlyst og fôrutnyttelse
• Gir blank pels, myke poter og er godt for leddene
•  Godt for hjerte og kar
• Gir økt fokus, treningsvilje og trivsel 
• Sikrer god helse og vitalitet

NYHET!
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DogVitality-serien består av to produkter:
DogVitality™  (pulverkonsentrat):
Leveres i 150 ml og 1500 ml emballasje. Produktet består av vitaminiserte salter av organiske syrer. 
Beregnet på hunder med mage- og tarmproblemer (løs avføring, misfarget avføring) og dårlig matlyst, og på hunder som trener mye 
og driver med hundesport. Produktet gir økt næringsopptak og utholdenhet under trening.
Produktet blandes med tørrfôr, som igjen skal blandes med vann.
Mengde:  1 kryddermål (1 ml) per 20 kg hund daglig
  ½ kryddermål per 10 kg hund daglig
  (1 kryddermål er 1/5 teskje)
  Opptil 1 teskje for store hunder under mye trening.

DogVitality™  med omega-3:
Leveres i 250 ml og 1 liters emballasje. Produktet består av vitaminiserte salter 
av organiske syrer og omega-3. 
Beregnet på hunder med matt pels, slapphet, dårlig matlyst og dårlig immunforsvar. 
Dessuten er omega-3 godt for hjerte, kar og ledd. 
Produktet blandes med tørrfôr, som igjen skal blandes med vann.
Mengde:  1 spiseskje (5 ml) per 30 kg hund (og større) daglig
  1 teskje per 7 kg hund daglig

Flasken må ristes godt opp/ned før bruk.

DogVitality™ gir hunden en mer stabil mage–tarm-flora. 
DogVitality™ hjelper til med å regulere hundens fordøyelse og øker utnyttelsen av næringstoffer. Dette fører til mindre og passe fast av-
føring, det hemmer uønskede bakterier (E-coli, salmonella) og fremmer miljøet for de gode bakteriene (melkesyre- / bifodobakterier).

DogVitality™ sikrer god helse og vitalitet.
Respirasjonsfrekvensen, dvs pusten, synker. Dette gjør at hunden tåler stress bedre, får bedre treningsvillighet og blir mer utholdende. 
Det styrker også hundens helsetilstand. Kort sagt, hunden blir mer vital! DogVitality™ er et velegnet tilskudd for hunder som driver 
med hundesport.

DogVitality™ gir fyldig pels, myk hud og myke poter.
En generell bedring av helsetilstanden gir hunden en fyldigere, skinnende pels, mykere hud og mykere poter.

Vurdert av Mattilsynet og Statens Dyrehelsetilsyn.
DogVitality™ er vurdert av Mattilsynet og Statens Dyrehelsetilsyn. Det betraktes som et fôrtilskudd og er uten karenstid for start i 
konkurranse. DogVitality™ består av ingredienser som finnes naturlig i kroppen til hunden og gir ingen andre «bivirkninger» enn 
en frisk og opplagt hund.

Resultatet av mange års forskning, utvikling og testing.
DogVitality™ et unikt og verdenspatentert produkt. Det er resultatet av mange års forskning, og er testet i samarbeid med ledende 
veterinærer.  
DogVitality™ blir produsert i Norge av Vitality Innovation, som er et kompetansebasert innovasjonsselskap. Selskapet fikk i 2006  
DnB NORs Innovasjonspris i Buskerud–Telemark–Vestfold-regionen for sine produkter. Utviklingen er støttet av Innovasjon Norge.



Fornøyde hundeiere som gjerne anbefaler DogVitality™
Harald Tunheim, anerkjent hundekjører og oppdretter. 
 Tok førsteplass i det 1000 kilometer lange Finnmarks-løpet i 2006. Hundene spiste DogVitality™. Harald Tunheim har 
 tidligere deltatt 11 ganger i Finnmarks-løpet, og vunnet tre ganger. Han har deltatt tre ganger i Iditarod, et 1800 km langt løp  
 gjennom Alaska.

Tore Bergby, anerkjent hundekjører og oppdretter. 
 Tore Bergby kom på tredjeplass i 2005 og fjerdeplass i 2006 i Finnmarksløpet, med hunder som inntok DogVitality™. 

Arve Skjelbred Larsen, politioverbetjent og hundefører i mange år.
 Arve Skjelbred Larsen har en jaktlabrador, og hans erfaring er som han uttrykker det selv: «Ayla har vist en utrolig våkenhet og  
 utholdenhet etter at hun har begynt med DogVitality™. Jeg må ikke glemme pelsen som virkelig skinner. Ayla har fått mye skryt.»  
 
Gry Eriksen, hundeeier.
 «Min 9 år svenske lapphund Kaisa var giktisk og langt mindre aktiv enn før. Etter 3–4 ukers bruk av DogVitality tørrstoff, hadde  
 jeg fått en yngre hund. Hun virker mindre stiv og langt mer våken og aktiv. Nå står hun klar ved siden av meg og vil være med så  
 fort jeg reiser meg opp for å gjøre noe. Pelsen hennes har alltid vært utrolig flott, men nå virker den litt mykere.»

Magne Henne, hundeoppdretter og eier av hundepensjonat.
 Magne Henne er eier av Grenland Dyrepensjonat/Steinsholt Dyrepensjonat og driver med oppdrett av Schäferhunder, champion. 
 «Hundene mine har blitt bemerkelsesmessig fine. Hundene er av fin avstamming, men etter å ha benyttet fôrtilskuddet 
 DogVitality™ har jeg sett store forandringer både på utseende og oppførsel. Det er tydelig at helsetilstanden er bedret. 
 Resultatene for mine utstillingshunder taler for seg. Jeg kan også nevne at de av mine hunder som har brukt DogVitality™ 
 under graviditet har fått flere levende valper enn tidligere. Det er jo et godt tegn på helsetilstanden.” 
 «Mange har kommentert pelsen til mine schäfere etter bruk av DogVitality™.»
 «Vi har også hatt hunder med mye eksem som har blitt kjempefine.»
 «Tidligere hadde jeg kennelhoste på dyrepensjonatet, men de som gikk på DogVitality med omega-3 holdt seg friske og fikk ikke  
 kennelhoste.»
 
Rune og Grace Beathe Mathisen, hundeeiere.
 «Vi bruker våre Cairn Terriere aktivt til både utstilling, agility og lydighet. Dette stiller store krav til helse, utseende, utholdenhet 
 og fokus hos hundene. Dog Vitality er et fantastisk hjelpemiddel for å få våre hunder til å yte maksimalt hele tiden.»



DogVitality™ 
gir deg en sunn, frisk 

og vital hund

Vitality Innovation AS

E-post: dog@vitalityinnovation.no
Telefon: 35 57 40 00

www.vitalityinnovation.no

Her får du kjøpt DogVitality™

• Du kan bestille på vår nettside: www.dogvitality.no
• Du kan bestille via e-post: dog@vitalityinnovation.no
• Du kan ringe oss: 35 57 40 00
• DogVitality™ selges også hos utvalgte veterinærer, oppdrettere, klubber og kenneler
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