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P E T F O O D  

Magnusson Meat & Biscuit är den ENDA hundmat som är lagad 
av 100% svenska råvaror. Det som skiljer Magnusson Meat & 
Biscuit från annan hundmat är det faktum att allt kött är färskt 
och kommer från svenskuppfödda djur. I all annan hundmat ingår 
en större eller mindre mängd köttmjöl.
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Relationen till ett djur är något 
unikt och oerhört värdefullt för väl-

digt många. Våra husdjur ger oss både 
sällskap och närhet. I vår svenska kultur är djuren i mångt 
och mycket fullvärdiga familjemedlemmar. Vi ger dem sam-
ma namn som våra barn, vi ger dem omtanke och kärlek 
som många gånger är likvärdigt det vi ger människor och vi 
sköter och vårdar våra husdjur med samma empati som våra 
nära och kära, vi vill helt enkelt ge dem det bästa vi kan för 
att vi älskar dem! 

För att bli veterinär är det 5,5 år av intensiva universitets-
studier och det krävs högsta betyg för att bli antagen. Mot-
svarigheten till yrket sjuksköterska inom djursjukvården är 
legitimerade djursjukskötare, en 3-årig universitetsutbild-

ning. Kompetensen och kvaliteten inom svensk djursjuk-
vård är mycket hög och möter efterfrågan på bästa tänkbara 
vård. Djuret och djurägaren står i centrum för veterinärens 
uppdrag.  

Att bota sjuka djur är en av veterinärernas största uppgif-
ter, men veterinärens yrkesroll täcker också in delar av män-
niskors hälsa. I veterinärens kompetensområde inryms till 
exempel en omfattande samhällsuppgift genom kunskapen 
om livsmedelshygien. Alla processer av livsmedel som kan 
kopplas till djurriket, kontrolleras alltid en veterinär för att 
värna om djurens välmående och människors hälsa.  

I det globala hotet om antibiotikaresistens har veterinärer en 
viktig samhällsuppgift genom ansvarsfull och minskad anti-

biotikaanvändning, för att värna om människors och djurs 
framtida hälsa. Men också genom att bidra till viktig forsk-
ning i framtagandet av nya läkemedel och metoder. 

Människor och djur delar till viss del smittor som kan drab-
ba individer direkt eller påverka samhällsfunktioner. Med 
uppgift att skydda djur och människor genom att förebygga 
och bekämpa sådana finns det veterinärer på många viktiga 
positioner på våra svenska myndigheter. 

Att vara veterinär är ett privilegium, yrket och rollen är 
mångsidig och vår uppgift är att värna om både djurs och 
människors välmående och hälsa.  

 
MARJA TULLBERG

ordförande SVF, Sveriges Veterinärförbund

Veterinär – ett mångsidigt yrke! 
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Vi anser, att 
precis som för oss 
människor, så bör en 
frisk hund erbjudas 
en varierad och väl 
sammansatt kost. 

I Finland, där marknadsförhållandena är 
mycket lika de svenska, har bolaget Prima 
Pet Premium gått från uppstickare till eta-
blerad aktör som har ändrat på spelreglerna. 
Bolaget tillhandahåller sedan länge varumär-
ket Planet Pet till fackhandeln i Norden och 
har dessutom lyft kvalitén i dagligvaruhan-
deln genom det marknadsledande varumär-
ket Hau-Hau. 

Nu gör Prima Pet en storsatsning även på 
den svenska marknaden, genom att tillgäng-
liggöra superpremiumvarumärkena Prima 
Dog och Prima Cat i dagligvaruhandeln, dit de 
flesta husdjursägare ändå åker för att handla.

– Vi har verkligen tagit på oss utmanarrol-
len. Traditionellt har djurägarna uppmanats 
att köpa ett slags foder från det att hunden 
är valp och sedan genom hela livet. Vi anser, 
att precis som för oss människor, så bör en 
frisk hund erbjudas en varierad och väl sam-
mansatt kost av olika animaliska proteinkäl-
lor. Våra undersökningar visar dessutom att 
drygt 75 procent av hundägare som vanligt-
vis handlar foder i fackhandeln är positiva till 
att handla ett superpremiumfoder i daglig-
varubutik.

– Samtidigt vet vi hur dagens djurägare är 
allt mer medvetna konsumenter och husdju-
ret ses som en fullvärdig familjemedlem. Pri-
ma Pet sätter därför alltid hunden och kat-
ten i första rummet, och erbjuder foder av 
den högsta tänkbara kvalitén med hög kött-
halt, glutenfritt, utan vete, soja, GMO, socker 

eller andra smaktillsatser precis som hundar 
och katter föredrar och mår bra av, säger Ola 
Nyberg.

Just den höga kötthalten är en viktig aspekt 
av Prima Pets foder.

– Tittar man en hund i munnen så ser 
man ju att den har tänder som är skapta för 
kött – inte säd. Och precis som att vi männ-
iskor bör hålla nere mängden kolhydrater 
måste också husdjuren gör det, i synnerhet 
idag när vi vet att de rör sig allt mindre. Vi 
har potatis som huvudsaklig kolhydratkälla 
och undviker vete, det vill säga back to basics 
med naturliga och hälsosamma råvaror.

Har ni några nyheter?
– Nyligen lanserade vi köttkorvar som har en 
kötthalt på 95 procent, vilka har blivit mycket 
uppskattade. 

– Vi blir alltmer tillgängliga i dagligvaru-
handeln. Till hösten finns vi till exempel både 
hos ICA och i Axfoods butiker. 

Prima Pet utmärker sig också med ett stort 
engagemang och välgörenhet.

– Vi donerar minst en procent av vin-
sten till Hundstallet, vilka arbetar för att för-
bättra tillvaron för utsatta husdjur, säger Ola 
Nyberg.                 

Läs mer på primadog.se

INGA OMVÄGAR TILL BRA FODER
Ambitionen för 

Prima Pet är tydlig. 
Det ska vara lika lätt 

att köpa bra hund- och 
kattmat som det är att 
köpa andra livsmedel. 

– Vi tycker inte man 
ska behöva ta omvägar 
för att få tag på djurfo-

der med hög kvalitet, 
säger Ola Nyberg, vd 

Prima Pet.

FÖRETAGSPRESENTATION

Ola Nyberg, vd Prima Pet.
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”Ge din hund och katt de 
bästa förutsättningarna ”

-Plack och tandsten kan, förutom att ge upphov till dålig andedräkt, också leda 
till allvarliga och smärtsamma tillstånd som tandköttsinflammation och tandlossning.

Givetvis är tandborstning nummer ett. Men tyvärr är det svårt att komma till överallt med tandborsten och en del 
hundar och katter är inte alls samarbetsvilliga när det kommer till tandborstning. Därför är det viktigt att komplettera 
med något motverkande. ProDen PlaqueOff har sedan 15 år varit det mest framgångsrika och uppskattade hjälpmedlet 
mot plack, tandsten och dålig andedräkt. Det verksamma ämnet i PlaqueOff® är ett naturligt växtämne från havsalg D1070. 
och kan köpas i både i pulverform och bites hos din veterinär, djurbutik samt på apoteket.

motverkar:

Liksom människor kan hundar och katter få bruna, gula eller grå beläggningar på tänderna, tandsten. Det börjar med 
en solkig hinna på tandens yta som kallas plack. Denna hinna är munbakterier som ännu inte hårdnat till tandsten. 
Om vi inte hjälper våra hundar och katter med att motverka placken kommer denna så småningom stelna och tandsten 
uppstår. När tandstenen väl fått fäste kan den bygga på snabbt, lager efter lager. 

drar det sig tillbaka och förtvinar så att tandroten blottas.

-Vad kan vi göra för att undvika att plack och tandsten uppkommer? 

-Vad kan hända?

Före PlaqueOff Efter PlaqueOff

Ovårdade tänder leder ofta till inflammation och smärta. Vid inflammation är tandköttet rött och svullet och blöder vid 
beröring.Tandköttsfickor kan bildas och tandroten angripas, vilket i sin tur kan leda till tandlossning, parodontit. Roten 
luckras upp och då börjar tanden lossna. Först är den bara en aning rörlig, men med tiden lossnar den alltmer och till 
sist ramlar den ut.



Valpen har ett mycket svagt immunförsvar då 
den föds och drabbas efter ytterligare några 
levnadsveckor av en svacka i immun försvaret. 
Att tillgodose valpens näringsbehov ända från 
start lägger grunden till ett friskt liv.

De första dygnen i en valps liv är livsvikti-
ga i ordets verkliga bemärkelse. Dödligheten 
hos valpar är under de första levnadsveckor-
na bland de högsta jämfört med andra tam-
djur. Det är bakgrunden till den innovativa 
mjölkersättning för valpar som nu lanseras. 

– Detta gör vi helt enkelt för att tillsam-
mans med uppfödare rädda fler liv på nyföd-
da valpar, säger Tessi Romell, VD för Royal 
Canin i Norden. 

Hundens och kattens verkliga behov är 
det som är avgörande för var Royal Canin 
lägger sin kraft och sina resurser. Den nyli-
gen lanserade Puppy PRO mjölkersättningen 
är ett exempel på företagets satsning på inno-
vativa nischprodukter.

– Som djurvän är jag stolt över att arbeta i 
ett företag som drivs av visionen ”Make a bet-
ter life for pets”, säger Tessi.

Alla valpar behöver 
bygga upp sitt immunförsvar 

Valpar har ett mycket svagt immunförsvar då 
de föds. Grunden till deras framtida försvar 
byggs snabbt upp under deras första levnads-
dagar genom råmjölken som tiken produce-
rar de första dygnen efter valpningen. Hela 
90 % av en nyfödd valps immunförsvar kom-
mer från råmjölken som är livsnödvändig 
för dem att få i sig under de första levnads-

timmarna. Redan efter 16–24 timmar kom-
mer valpen inte längre kunna tillgodogöra sig 
de viktiga antikropparna eftersom passagen 
genom tarmväggen då har stängts ned. 

För att stödja valpars livskraft har Royal 
Canin bedrivit forskning under fem år till-
sammans med reproduktionscentrat vid Tou-
louse veterinärhögskola i Frankrike. Resulta-
tet är en patentsökt mjölkersättning avsedd 
som komplement till tikens råmjölk det för-
sta levnadsdygnet och därefter som stöd för 
tillväxt och utveckling fram till att valpen går 
över till att äta valpfoder.

Friska hönor vaccineras 
för att värpa immuniserade ägg  

Många studier och försök har lett fram till en 
produkt som bland annat innehåller immu-
niserad äggula. Efter att friska hönor vac-
cinerats mot hundspecifikt virus värper de 
ägg där äggulan är rik på hundspecifika anti-
kroppar. I en speciell och skonsam process 
tas immunglobulinerna tillvara för att sedan 
berika mjölkersättningen. 

– Det här en teknik som används redan 
idag inom humanmedicin, bland annat som 
behandling vid diarré och för att stimulera 
immunförsvaret, berättar Tessi. 

Utmana inte immunförsvaret 
när det är dags för valpen att flytta  

Nästa utmaning kommer när valpen ska byta 
miljö, lämna tiken och sina kullsyskon för att 
flytta hem till sin nya familj. Valpens immun-

försvar är som svagast de första dygnen och 
därefter igen då råmjölkens skydd avtagit och 
valpen ännu inte utveckla sitt immunförsvar. 

Miljöombytet innebär en stress för valpen 
och också en ny värld med andra bakterier 
och virus. Det är därför lämpligt att låta val-
pen fortsätta äta det foder som den fått hos 
sin uppfödare åtminstone några veckor. Vid 
12 veckors ålder bör valpen ha funnit sig till-
rätta och också utvecklat sitt immunförsvar. 
Då bör det fungera bra att succesivt göra ett 
foderbyte om man väljer ett annat valpfoder 
än det uppfödaren haft. 

– Välj alltid ett helfoder för valpar, 
näringsbehovet skiljer sig en hel del mellan 
valpen och den vuxna hunden. Och labo-
rera aldrig med tillskott som lätt kan störa 
den näringsbalans som finns i fodret, avslu-
tar Anna Törnebrant som ansvarar för Royal 
Canins försäljningen till uppfödare i Norden. 

Uppväxttiden är en pe-
riod av intensiv tillväxt 
och det i kombination 

med att immunför-
svaret ännu inte är 

utvecklat ställer höga 
krav på utfodringen. 

5 ÅRS FORSKNING BAKOM 
INNOVATIV MJÖLKERSÄTTNING

Som djurvän är jag 
stolt över att arbeta i 
ett företag som drivs 
av visionen ”Make a 
better life for pets”

FÖRETAGSPRESENTATION

Tessi Romell, VD för Royal Canin i Norden, med labradorvalpen Pilot.
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En banbrytande innovation som tagits 
fram för att stödja tillväxten hos varje 
valp. Rekommenderas särskilt till 
nyfödda eller unga valpar som löper 
större risk att drabbas av hälsoproblem.

EN GOD START
På ROYAL CANIN© strävar vi efter att ge alla valpar så goda 
förutsättningar som möjligt för att växa upp till friska och välmående 
hundar. Vi har därför ett brett sortiment av foder särskilt anpassade för 
de allra minsta. Både produkter att användas direkt efter avvänjning och 
produkter som är anpassade till valpens första levnadsår.

Hitta information om alla våra produkter och din närmaste återförsäljare 
på roylacanin.se

PUPPY PRO TECH



– Vi ugnsbakar allt vårt torrfoder. Det gör 
att råvarornas naturliga egenskaper, smaker 
och näringsämnen bevaras bättre. Tack vara 
ugnsbakningen får vi ner vattenhalten i fod-
ret till nio procent, vilket dessutom skapar ett 
naturligt mögelskydd, säger Kåre Magnus-
son, VD Magnusson Petfood.

Magnusson Petfoods har två produktse-
rier, Original och Meat & Biscuit. Det sist-
nämnda är unikt eftersom det inte innehål-
ler något köttmjöl, en vanlig tillsats i tradi-
tionell hundmat. Fodret tillagas istället med 
färskt kött.

– Det är en idé som kommer från min far-
mor. Hon var själv hunduppfödare och gjor-
de sitt eget hundfoder genom att koka kött 
tillsammans med grönsaker och tillsatte vita-
miner och mineraler. Vi arbetar efter samma 
princip idag, fast i större skala.

Varför undviker ni köttmjöl?
– Köttmjölsindustrin är enorm och tillverk-
ningen sker i stora anläggningar runt om i 
världen. Animaliska råvaror samlas ihop och 
förvandlas genom ett flertal processer till ett 
brunt pulver. Det gör i sin tur att köttmjö-
let får en dålig spårbarhet – man vet inte var 
de olika animaliska ingredienserna har sitt 
ursprung. För vår del är det tvärtom. Efter-
som vi bara använder svenska, lokala och 
färska ingredienser så kan vi spåra köttet 
i vårt foder till en specifik gård. Alla våra 
ingredienser är av livsmedelskvalitet.

Den medvetenhet som konsumenter har 
kring sin egen mat har i stor utsträckning 
också börjat gälla för djurfoder, menar Kåre 
Magnusson.

– Köper man djurfoder som bara innehåller 
svenska råvaror så medför det flera fördelar. 
För det första så är de svenska djurskydds-
lagarna de strängaste i världen, samtidigt 
som vi har minst antibiotikaanvändning. En 
annan viktig aspekt är miljöhänsynen. Lokala 
råvaror innebär korta transportsträckor och 
således mindre belastning på miljön. När 
man köper lokalproducerat så stödjer man 
dessutom svenskt jordbruk. 

– Vår uppfattning har alltid varit att det 
är vansinnigt att skeppa hem produkter från 
andra sidan jordklotet när vi har så högkvali-
tativa råvaror här hemma.

Miljötänket genomsyrar hela produktio-
nen.

– Vi har till exempel valt att bara använ-
da vattenalstrad el. Dessutom recirkule-
rar vi 15-20 procent av energin tillbaka in 
i anläggningen. Förra året gjorde vi en stor 
investering i anläggningen och vi är nu helt 
utsläppsfria. Tillsammans med lokalproduce-
rade råvaror och miljövänligt emballage får vi 
således en riktigt stark miljöprofil, säger Kåre 
Magnusson. 

 

Familjeföretaget 
Magnusson Petfood 

har sedan starten 1995 
drivits av ambitionen 
att producera unikt, 
hållbart hundfoder 

med ett högt närings-
värde. Idag exporterar 
de till 20 länder. Hem-

ligheten ligger i till-
verknings processen.

HÅLLBART HUNDFODER 
MED HÖGT NÄRINGSVÄRDE

Det är en idé som 
kommer från min 
farmor. Hon var själv 
hunduppfödare och 
gjorde sitt eget hund-
foder. Vi arbetar efter 
samma princip idag.

Kåre Magnusson, 
VD Magnusson Petfood.

Alla ingredienser 
är av livsmedelskvalitet.

FÖRETAGSPRESENTATION

Fodret tillagas med färskt kött.
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www.sveland.se • Kundservice 0451-38 30 00

Tillsammans när det behövs

Sveland har försäkrat djur sedan 1911. Vi sysslar 
enbart med djurförsäkringar och därför vågar vi 
lova att du får specialistkunskap när du behöver 
det som mest. 
Som kundägt bolag ägs vi av dig och våra andra 
försäkringstagare. Det gör att vi alltid sätter
djurens hälsa främst.
Du kan tryggt försäkra alla dina djur hos oss,
kontakta oss så berättar vi mer!

Några anledningar att välja oss!
  Samma veterinärvårdsbelopp livet ut
	 Valpar	har	upp	till	40	%	rabatt	det	första 
 året
	 100	000	kr	i	veterinärvårdsersättning	i 
 Sveland Hund Maximal
	 Vid	skadefrihet	kan	du	få	upp	till	20	%	 
 i bonus
	 Få	20	000	kr	extra	i	veterinärvård	vid 
	 behov	till	nya	skador	med	Sveland	Boost.
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– I Danmark är vi nummer två och vi har 
samma ambition att växa i Sverige. I dag 
samarbetar vi med över 500 uppfödare i syfte 
att utveckla och kontinuerligt förbättra våra 
produkter. De delar ju samma vision som vi, 
de vill ha det allra bästa för sina hundar. De 
vill ha ett foder som kan ge bäst resultat och 
det är där vi har vårt fokus, säger Christian.
Det innebär att bolaget arbetar efter princi-
pen om att återskapa hundens naturliga kost, 
i praktiken att hålla en stabil blodsockernivå.

– Precis som hos oss människor så påver-
kas våra hundar av blodsockernivåerna och 
kan ge stora svängningar både mentalt och 
fysiskt. Vi förmår ju att faktiskt tala om hur vi 
mår, när det gäller våra hundar kan vi se det 
utifrån hur de beter sig. Därför är det så vik-
tigt att måltiden är väl balanserad. Principen 
som vi utvecklat heter BOF, Behavioral Opti-
mimzing Food, och är måltider som håller 
hundens blodsocker stabilt, säger Christian.

Fodret har ett högt innehåll av färskt 
kött, torkat kött, ägg och fisk (65%) som sti-
mulerar instinkten, den låga tillagningstem-
peraturen bevarar näringsvärdet, bär, frö-
er, frukter, vitaminer, mineraler och örter 
(35%) påminner om innehållet i bytets mage 
och storleken på bitarna gör att måltiden all-
tid tuggas och inte sväljs hel. Fodret är 100% 
spannmålsfritt.

Christian ägde tidigare ett av Skandina-
viens största djurfoderföretag som han sålde 
2010, och med sitt engagemang för både djur 
och miljö så startade han Essential Foods.

– Jag kände att det var min tur att ge till-
baka och med ett ekonomiskt oberoende kan 
jag arbeta efter mitt hjärta och erbjuda en 
produkt som jag själv skulle vilja ha till mina 
hundar.

Den andra delen av hans vision handlar om 
att göra skillnad för djur runt om i världen 
och därför driver Essential Foods även ett 
Charity program med det uttalade målet att 
skänka en miljon danska kronor varje år till 
olika djurvänliga projekt – i år har de så här 
långt skänkt 630 000 kr till 21 olika projekt.

– Det är ju som sagt mitt bolag, min vision 

om ett bättre liv för djur och miljö, säger han 
med ett leende, och fortsätter:

– Jag vill göra skillnad och inspirera andra 
att göra det samma. När vi väljer projekt som 
vi vill satsa på så handlar det inte om ekono-
misk nytta, utan endast om nyttan. Vi utvär-
derar projekten varje år och då tittar vi på om 
våra pengar faktiskt används till att göra nytta 
för djuren, vilket är samma utgångspunkt vi 
har när vi överväger att satsa på nya projekt, 
säger Christian.

Det första Charity-projektet gick till att 
stötta hundar och katter i Grekland, vilket de 
fortfarande gör.

– De har under många år gjort ett otroligt 
bra jobb, säger han.

International Anti-Poaching Foundation 
har i år fått 125 000 kr i bidrag från Essen-
tial foods.

– Vi har fyra dedikerade rangers på vår 
lönelista. De jobbar i kampen mot tjuvskyt-
tar av noshörningar.

112 Carlotagalgos är en tillflyktsort för 
misshandlade och hemlösa hundar i Mala-
ga i Spanien och de får 95 000 kr. Bland de 
något mindre men lika viktiga projekten så 
hittar vi PindsvineVennerne, en organisation 
som arbetar till skydd för igelkottar, WildLife 
SOS India som bland annat befriade en ele-
fant som hållits i fångenskap i 30 år. 

– Essential Foods handlar om mer än 
vinst, även om vi självklart är stolta över att 
vi växer, hjärtat för oss är att bidra till att ska-
pa trygga ramar och ett bra liv både för djur 
och människor.

Grunden är enkel - bra 
mat förlänger och 
förbättrar livet för 

hundar. Christian 
Degner-Elsner, som 
startade och driver 

Essential Foods, har 
inte bara en vision ut-

an också starka åsikter 
om service, kvalité och 

inte minst hur vi 
behandlar djur och 

miljö.

ÅTERSKAPAR HUNDENS 
NATURLIGA KOST

Jag vill göra skillnad 
och inspirera andra 
att göra det samma. 

FÖRETAGSPRESENTATION

Christian Degner-Elsner.
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     HAPPY DOG      HAPPY HUMAN

VI FINNS I  HELA SVERIGE HOS HEMGLASS OCH MATHEM.SE SAMT UTVALDA RESTAURANGER, CAFÉER, DJURAFFÄRER OCH VETERINÄRKLINIKER



Ta en tur till någon av våra butiker 
eller gå in på www.hooks.se för att  
se hela sortimentet till ryttare, häst  
& hund. Här hittar du alltid bra erbju-
danden dessutom har vi 60 dagars 
öppet köp. 
 
SHOP ON LINE 
Handla på www.hooks.se och  
hämta i valfri butik utan extra kostnad. 

GÖR ETT BESÖK HOS OSS!

HOOKS.SE

FÖRETAGSPRESENTATION

Förlaget har specialiserat sig på att ge ut böck-
er som förespråkar positiv träning med alla 
möjliga teman: nosework, vardagslydnad, 
apporterings träning, tävlingslydnad, blyger-
hundar med flera.

– Hundträning ska vara rolig för både 
hund och människa, det är vår devis! Och vi 
vet genom forskning och erfarenhet att du kan 
träna utan att ta hårt i hundarna och straffa 
dem. Det vill vi sprida kunskap om, säger Elsa 
Blomster.

Elsa har tre golden retrievers och Lena har 
tre cocker spaniels som de tränar och tävlar 
med. De skrev förlagets allra första bok "Appor-
tering till vardag och fest" tillsammans men 
har sedan fokuserat på att ge ut andra duktiga 
hundtränares böcker. 

Storsäljaren förra året var boken "Nosework 
– allt du behöver veta", om den populära och 
växande hundsporten där hundar ska leta upp 
olika dofter gömda både utomhus och inomhus.

– Noseworkboken fick oss båda att börja 
med denna roliga aktivitet som alla kan göra, 
säger Lena Gunnarsson.

Hennes favorit är annars "De 10 viktigaste 
sakerna din hund bör lära sig" av Susanne Lind-
berg.

Susanne, som är en erfaren hundinstruktör, 
märkte att hon fick samma sorts frågor av sina 
elever; de handlade om inkallning, att gå fint i 
koppel, att lära hunden att inte bli helt tokig när 

det ringer på dörren och så vidare.
– Hennes svar blev boken "De 10 viktigaste 

sakerna din hund bör lära sig" som är vår all-
ra roligaste bok – den är verkligen skriven med 
glimten i ögat.

Efter sommaren ger Klickerförlaget ut en 
bok om agility och en bok som handlar om 
rädda och blyga hundar. Den sistnämnda heter 
"Blygerhundar – så gör du din hund till en 

superhjälte" och är skriven av Jessica Mann. 
– Vi vet att den boken kommer hjälpa 

många hundar till ett bättre liv – det känns bra, 
säger Elsa Blomster.

Få 10% RABATT på böcker och kurser på 
Klickerförlaget, använd rabattkod svd2017: 

klickerforlaget.se/svd 

DE SPRIDER ORDET 
OM POSITIV HUNDTRÄNING

"Vi drivs av kärleken 
till hundarna; att de 

ska ha roliga, menings-
fulla liv ihop med oss 

människor." Det säger 
Lena Gunnarsson, som 
äger och driver Klicker-
förlaget Göterborg AB 

ihop med kompanjonen 
Elsa Blomster.

Elsa Blomster och Lena Gunnarsson tillsammans med sina hundar.

FOTO: MALIN KARLSOON
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PÅ 19 UTVALDA V75-DAGAR UNDER ÅRET.
LÄS MER PÅ VINNARCIRKELN.COM

TÄVLA OCH VINN 
100 000 KR
Vinn upp till 100 000 kr på din entrébiljett på 
utvalda V75-dagar. Läs mer och quizza på vinnarcirkeln.com



Kvarka är mycket plågsamt för djuret. Dess-
utom gör den höga smittorisken att hela 
stallet eller ridskolan måste stängas för 
sanering, transportförbud införs och täv-
lingar ställs in, vilket även ger höga ekono-
miska konsekvenser.

Behovet av ett nytt, effektivt och säkert 
vaccin mot kvarka är mycket stort. Det 
svenska bioteknikbolaget Intervacc håller 
för nuvarande på att utveckla ett helt nytt 
vaccin mot kvarka som orsakas av en bakte-
rie, Streptococcus equi. Vaccinet som heter 
Strangvac är baserat på ny teknik och klinis-
ka tester visar att det ger ett gott skydd utan 
oönskad biverkan. 

– Konventionella vacciner består av avdöda-
de eller försvagade mikroorganismer. Det kan 
fungera bra men det kan i vissa fall ge upphov 
till svåra biverkningar, berättar Jan-Ingmar 
Flock, vd Intervacc.

Strangvac är istället baserat på ny teknolo-
gi med rekombinanta proteiner, utvecklad vid 
Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-
universitet.

– Istället för avdödade bakterier foku-
serar vi på de proteiner som finns på ytan 
på bakterien, det vill säga proteinerna som 
ansvarar för bakteriens vidhäftning till väv-
naden. Med rekombinant DNA-teknik tar vi 
ut genen från proteinet och stoppar in i en E. 
coli bakterie, och kan på så sätt få till en stor-
skalig produktion. Antikroppar mot dessa 
ytproteiner förhindrar sjukdomsförloppet 
eftersom bakterien inte får fäste, säger Jan-
Ingmar Flock. 

Att utveckla ett läkemedel är en lång pro-
cess. Strangvac har nu genomgått slutliga kli-
niska prövningar, test av säkerhet och stabili-
tetsstudier där man har sett goda resultat gäl-
lande säkerhet och effektivitet. 

– En fransk samarbetspartner har optime-

rat vår tillverkningsprocess och när deras pro-
cessbeskrivning nu är klar kan vi gå vidare till 
kommersiell, storskalig produktion. Tekno-
login överförs nu till en tillverkare; för när-
varande har vi identifierat ett antal lämpliga 
anläggningar i Europa som kan producera, 
testa och frisläppa vaccinet.

– Tillverkaren kommer efter teknologi-
överföringen producera två storskaliga sat-
ser, vilket är ett myndighetskrav inför regist-
reringsansökan, där varje steg av processen 
beskrivs noga och kontrolleras för att ge jämn 
kvalitet.  Vår ambition är att Strangvac kan 
lanseras under 2019. 

– När vi nu visat att tekniken med rekom-
binanta proteiner som vaccinkomponenter 
fungerar så bra, kommer teknologin användas 
för att utveckla ytterligare vacciner. Ett vac-
cin mot en streptokockinfektion som drabbar 
smågris har visat lovande resultat.

För en tid sedan förvärvade Intervacc före-
taget Nordvacc Läkemedel AB som ett dotter-
bolag.

– Det betyder att vi kan använda oss av 
Nordvaccs sedan tidigare väletablerade sälj-
organisation för Norden och och de baltiska 
länderna, när Strangvac väl är färdigt att lan-
seras. Nordvacc kommer också fungera som 
en plattform för ett utvidgat produktsorti-
ment. Därmed skapar vi ett positivt kassaflö-
de som bidrar till vår fortsatta produktutveck-
ling, säger Jan-Ingmar Flock. 

Läs mer på intervacc.se

NYTT VACCIN MOT KVARKA
 Varje år registreras 
cirka 100 utbrott av 

hästsjukdomen kvarka 
i Sverige. Sjukdomen är 

mycket smittsam och de 
hästar som drabbas får 

feber, blir trötta och 
hängiga och får svullna 

lymfkörtlar.

BIA

Made in Sweden

ORIGINALET - Sedan 1969      EN SVENSK KLASSIKER

-

BIA Outdoor Slitstark
Vattenavvisande

-

Ergonomisk 
    passform

-

Jan-Ingmar Flock, vd Intervacc.

Konventionella vacciner 
består av avdödade eller 
försvagade mikroorga-
nismer. Det kan fung-
era bra men det kan i 
vissa fall ge upphov till 
svåra biverkningar.
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Välsorterad butik – Webbshop – Hundtrim

ChicDog.se – Regeringsgatan 85 – Stockholm

ChicDog.se 
Hundmodehuset®

Europas ledande hundtillbehörs
affär med ett brett sortiment, 
webbshop och hundtrim. Vi har 
inspiration, halsband, koppel,
matskålar, bäddar, inredning 
samt praktiska och moderiktiga 
kläder till ALLA hundraser i alla 
storlekar från XXXS till XXXL.

Kom in och upplev ChicDog.se

www.ChicDog.se
Regeringsgatan 85
Tel: 0868 44 22 00



En sak har vi däremot satt ner foten mot 
och det är att vi aldrig använder läder som 
innehåller gifter. Vi använder oss endast 
av vegetabilgarvat läder som kommer från 
Tärnsjö garveri.

Vår specialitet är att förädla läder till 
hundkoppel, hundhalsband, selar, katt-
halsband och slitstarka leksaker i allsköns 

olika varianter och färger till din hund 
eller katt i vår fabrik i Höör, mitt i Skåne. 
Våra produkter säljer vi till zoofackhan-
deln i Sverige men också i en del av våra 
grannländer. I dagsläget hittar du Limex 
produkter i dom flesta välsorterade zoo-
butiker och veterinärer, från Ystad i söder 
till Haparanda i norr.

– Kärlek till djur finns, eller så finns den inte. 
Jag hade en enorm kärlek till djur redan som 
liten, säger han.

Som barn gick han ofta i Zooaffärer och 
önskade sig husdjur, men det enda han lycka-
des skaffa var en guldhamster.

– Hemma hade vi en harunge som jag gick 
ut i trädgården och räddade från kråkorna. 
Dess mamma hade blivit påkörd. Jag har hela 
tiden velat haft djur men på grund av rådan-
de av arbetsförhållanden gick inte det förrän 
senare i livet.

I "Bagges hemlösa hundar" följer Anders 
Bagge Hundstallets arbete och hjälper hundar 
som lever i misär att få komma till nya, kär-
leksfulla hem.

– Det är så många djur som far illa och jag 
ville sprida det budskapet genom att medver-
ka i det här programmet. För egen del drogs 
jag in i programmet mer och mer och blev 
mer och mer kunskapstörstig att få lära sig 
mera om hundar och olika fall. Sedan inne-
bär det en enormt eufori att få ta del av när 
hundarna blir placerade hos fantastiska hem. 

Samtidigt kan det vara påfrestande att fak-
tiskt se hur dåligt många hundar faktiskt har 
det, menar han.

– Det är en utmaning att orka med de olika 
känslosvängningarna och på nära håll få ta del 
och se hur otroligt illa behandlade många av 
hundarna blir. Det har faktiskt varit något av 
det jobbigaste jag gjort. Det har varit otroliga 

sorgestunder men också många glädjestunder. 
Man blir ju så otroligt fäst vid hundarna och 
när man inser att inte alla går att rädda, ja då 
blir det tungt. 

Vad har du lärt dig från programmet?
– Att man ska tänka till innan man skaffar 
hund och förstå vilket stort ansvar det faktiskt 
är. Man skaffar inte en hund för att det är en 
hund utan man skaffar en familjemedlem och 
hunden ska också få känna att den är just det. 

– Det gäller ju inte bara hundar utan alla 
husdjur. Innan man skaffar hund så tycker jag 
att man ska titta på Hundstallet då det finns så 
många fina hundar där. Man ska kanske tänka 
på om det verkligen är en valp man ska ha? 
Det kanske går lika bra med en stor "färdig" 
hund?

Anders Bagges egna husdjur är förstås full-
värdiga familjemedlemmar. Han har två Jack 
Russells som heter Ebba och Selma, båda med 
stora personligheter. Lägg därtill tre katter 
samt Iris, en original Olde English Bulldogge. 

– Iris är en otroligt snäll hund som älskar 
allt och alla. Hon är en kärleksfull myshund, 
helt enkelt. Men hon gillar inte huva eller hat-
tar. Då morrar hon ända ner från klorna! 

Vad tycker du är viktigt att tänka på som 
hundägare? 

 – Det är att man tar ansvar och att man 
skaffar en hund som också passar in i varda-

gen. Man ska läsa på om rasen som man öns-
kar skaffa sig och tänka till om den verkligen 
är den rätta för mig. Det är också viktigt att 
tänka på att hunden ej får ligga ensam längre 
stunder. Se till att ha back-up med hundvakt. 
Det kan dessutom vara bra att skaffa sig två 
hundar – då har de ju sällskap av varandra. 

– Det finns massa paragrafer och bra text 
i djurskyddslagarna och det viktiga är att de 
följs. Om de inte gör det så borde nog straffen 
vara lite hårdare. Man ska sköta om sina djur 
och just nu håller jag på att skissa på en bok 
om att man "borde ha körkort för hund”, säger 
Anders Bagge.

 Anders Bagge är inte 
bara en av Sveriges 

mest framgångsrika och 
välrenommerade 

musikproducenter. Han 
är också en uttalad 

djurvän. Han har själv 
flera husdjur och 

hjärtat klappar lite extra 
för utsatta och 

misskötta hundar 
– något han visar i 

tv-programmet "Bagges 
hemlösa hundar" 

i Sjuan.

FÖRETAGSPRESENTATION

SPECIALISTER 
PÅ LÄDER UTAN GIFTER

Limex är ett litet familjeföretag 
med stor kapacitet, vi har 

verkat i Sverige i över 30år och 
börjar tycka att vi kan det här 

med läder ganska bra. 

HUNDARNA 
ÄR SJÄLVKLARA 

FAMILJEMEDLEMMAR

KORT OM ANDERS BAGGE

Ålder: 49
Yrke: kompositör, musikproducent, text-
författare och programledare.

Ingick under många år i juryn i Idol, bland 
annat tillsammans med exfrun Laila Bagge 
och Andreas Carlsson.

Nyligen har vi sett honom i programmet 
"Bagges hemlösa hundar" i Sjuan. Där 
är han med och jobbar på Hundstallet i 
Bromma och hjälper till att ge misskötta 
hundar nya hem.  
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Välutbildade veterinärer med lång erfa-
renhet, modern utrustning och ett vänligt 
bemötande. Allt det hittar man hos Vallen-
tuna Djurklinik.

– Vi är en liten klinik men vi har stor 
kompetens och gör det mesta – allt från 
invärtesmedicin och mjukdelskirurgi till 
röntgen, ultraljud, hudbehandlingar och vac-
cinering. 4 veterinärer och 2 konsulterande 
veterinärer jobbar hos oss, berättar Leg Djur-
sjukskötare Mia Svensson, klinikchef.

– Vi har ett välutbildat tandteam och 
helt ny tandutrustning. Vi behandlar bland 
annat tandsten och tandlossning. 

Det personliga bemötande är en viktig 
framgångsfaktor hos Vallentuna Djurklinik.

– För oss är det viktigt att man får träf-
fa samma veterinär vid varje tillfälle. Vi ser 
också till att ha regelbunden återkoppling 
och kontakt med våra patienter. Det ska-
par en större trygghet och en mer familjär 
känsla.

Mia Svensson har själv över 20 års erfa-
renhet av veterinärbranschen och har märkt 
att husdjursägarna blir allt mer angelägna 
om att göra så mycket som möjligt för sina 
djur.

– Det har förstås hänt en hel del inom 
veterinärsfältet. Behandlingar, läkemedel 
och tekniker blir mer och mer effektiva. 
Med vår erfarna personal har vi möjlighet 
att erbjuda den stora klinikens kompetens i 
den lilla klinikens format, säger hon.

Missa inte!
• Vallentuna Djurklinik erbjuder drop in-
vaccinationer på onsdagar mellan 17–19. 
• Du kan boka tid för gratis tandkoll.

Galgbacksvägen 3
18630 Vallentuna
Tel: 08-511 758 00
www.vallentunadjurklinik.se

Boka in ett besök på Vreta Gård med barn-
barnen, ett besök som en annorlunda födel-
sedagspresent eller köp ett presentkort på får- 
eller hönskurs. Kom på en MåBra-dag eller 
ett besök som en del i en konferens. 

Naturen och djuren är en viktig del av 
besöket hos oss. I skogen vid gården har vi 
ett timrat vindskydd och ett stort dass, det  
möjliggör besök på gården med fika utomhus 
även när det regnar. Vindskyddet rymmer 10 
vuxna i bekväm sittning vid bord, med utsikt 
över fårhagar. 

Vi på Vreta Gård bedriver uppfödning av 
Gotlandsfår, en ras med grå lockig ull som 
ger fantastiska plädar till inredning. 

För att få härligt silkiga och glänsande 
skinn krävs bra avel och välmående djur. 
Våra får är rankade 1:a i Sverige när det gäl-

ler pälskvalitet. Skinnen säljs både på gården 
och i vår webshop.

För oss är landskapsvård samt samspe-
let mellan djur och natur viktigt. Vi har även 
lantraser av höns och kaniner i bevarande-
arbete.

Tveka inte att höra av dig, vi försöker möta 
just era behov och önskemål!

Annette & Anders
Läs mer på www.vreta-gard.se

Alla som har hund vet att man då och då 
måste klippa klorna. Många vet också att 
klovård ofta är något som hunden inte är 
särskilt förtjust i. En av dem är Susanne 
Damgren. Hon har utvecklat SpinTrim, en 
produkt som förvandlar plågsam kloklipp-
ning till en smärtfri, stimulerande lek.

– Med SpinTrim så kombineras klovård 
och hjärngympa, säger hon.

Hur fungerar det?
– SpinTrim är en cirkelformad klofil som 

sitter på en rund platta som består av sand-
papper. Uppe på plattan finns små hål i vil-
ka man placerar hundgodis. Hunden får då 
helt enkelt använda hjärnan, och tassarna, 
för att få ut godisarna. Hunden klöser på 
plattan, godisen slungas ut till sidan på plat-
tan – hunden får sin belöning och klorna 
blir filade samtidigt. 

Sedan den lanserades 2015 har Susanne 
Damgren fått fin respons från hundägare 
runt om i Sverige.

– Många är väldigt glada över att man 
nu kan slipa hundens klor regelbundet vil-
ket också betyder att man kan slippa att åka 
till veterinären för klovård under narkos. 
Det är jättemånga nöjda kunder som skick-
ar in videor som visar hur just deras hundar 
använder SpinTrim samt delar med sig av 
sina erfarenheter. 

– SpinTrim fungerar perfekt till allt från 
hundar som absolut inte gillar kloklipp-
ning, till hundar som bara har den för att 
ägaren kan ha bättre koll på sin hunds klor, 
till hundar som har artros i tårna på fram-
tassarna, säger hon.   Läs mer på pawfix.se

... Vallentuna Djurklinik

ETT ÖGONBLICK ...

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

... Susanne 
Damgren, 
som utvecklat 
SpinTrim 

ETT 
ÖGONBLICK ...

FÖRETAGSPRESENTATION

EXKLUSIVA FÅRSKINN, KURSER 
OCH GÅRDSBESÖK PÅ FAMILJEJORDBRUK
Besök djuren och 

bonden på Vreta Gård 
i Enköping. 

Det personliga mötet 
är viktigt för oss, besök 

och kurser sker  
i små grupper.

FOTO: BINGO RIMÉR 

Anders Bagge  
tillsammans med  
sin Iris, en original Olde 
English Bulldogge.
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Font Champage & Limousine

Pantone 377C

80% K

Lilla GårdsbutikenLilla Gårdsbutiken 
DINA PRODUKTER. DITT PR IS. DIREKT TILL DINA KUNDER. DYGNET RUNT.
Med våra Mjölkautomater samt Varuautomater säljer du dina högvärdiga produkter direkt till dina kunder. Du bestämmer var automaterna 

ska stå och vad dina produkter ska kosta. Skaffa dig en bra möjlighet med våra automater för att sälja dina produkter oberoende av öppet-

tider samt personal. Klassisk mynt- och/eller bekväm kortbetalning kan användas. Made in Germany - Service på plats hos kund.

Vi kan erbjuda ett helt koncept:

MiiKA / Risto Vending GmbH
 annika.leeb@risto - vending.com    felix.meyer@risto - vending.com

Vi finns i Sverige!   +46 (0) 72 90 37 793
www.risto-vending.com/se eller www.lg-husdjur.com

MjölkbehållareRundpastör Plattpastör Mjölkglas� askor

– Utöver att man kan köpa ekologisk, närings-
rik mjölk utan mellanhänder är det ett minst 
lika stort mervärde för kunden att komma ut 
till direkt till gården och uppleva landsbygden, 
säger hon.

Elin Torstensson växte upp på gården och 
visste tidigt att hon skulle bli bonde. Efter stu-
denten från naturbruksgymnasium jobba-
de hon som anställd på olika gårdar fram till 
att hon tog över föräldrarnas gård för nio år 
sedan. 

– Det roligaste med det här jobbet är sam-
spelet mellan djur och människa. Mina kor är 
som mina familjemedlemmar och de är alla 
sina egna individer med egna personligheter. 
Det är också kul att man som bonde verkligen 
följer årstiderna och naturens gång, säger hon.

Det var under den utbredda mjölkkrisen 
2015 som hon hörde talas om mjölkautoma-
terna.

– Jag visste att det var några familjer som 
hade mjölkautomater och jag började under-
söka möjligheterna. Ganska snabbt insåg jag 
att de automater som fanns enbart tog emot 
mynt och mynt innebär en stor utmaning rent 
logistiskt, samtidigt som de är dyra att växla 
in. För att det skulle vara hållbart med mjölk-
automat var det nödvändigt med kortbetal-
ning – en tjänst som inte var tillgänglig då.

I samma veva kom hon i kontakt med den 
tyska tillverkaren Risto. De förstod problema-
tiken och utvecklade en mjölkautomat med 
kortbetalning. Elin Torstensson fick det första 
exemplaret i Europa. 

– Det har verkligen gått bra och jag är väl-
digt nöjd med det här året med automaten. 

Kunderna tycker om att komma ut hit och 
handla, även om gården ligger lite avsides, 
och för många är det en speciell upplevelse 
att faktiskt se korna och var mjölken har sitt 
ursprung, säger hon.

Hur ser framtiden ut?
– Mjölkautomaten är bara en liten del av min 
totala försäljning men har samtidigt skapat 
stort ekonomiskt mervärde. Jag är nöjd med  

det och hoppas att det rullar på som det har 
gjort. Jag hoppas också att fler producenter 
väljer att investera i en mjölkautomat eftersom 
det både skapar en väldigt trevlig och unik 
kundkontakt och stort ekonomiskt tillskott. 
Det är det en relativt liten investering som 
man har igen snabbt, säger Elin Torstensson.

Läs mer elinsgladaekologiskakor.se

Elin Torstensson med några av korna på hennes ekologiska gård i Österbybruk.

STORT LYFT MED MJÖLKAUTOMAT
2008 tog Elin 

Torstensson över sina 
föräldrars gård i 

Österbybruk. Den 
ekologiska gården är 

hem till cirka 30 kor och 
30 ungdjur. Under ett 

års tid har hon erbjudit 
möjlighet att köpa 

lågpastöriserad mjölk 
från en mjölkautomat, 

något som blivit 
mycket uppskattat.
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Vi kan allt mellan nos 
och svans. Omtanke 
får du på köpet. 

VÄLKOMMEN TILL ANICURA I STOCKHOLM!
anicura.se/regiondjursjukhuset-bagarmossen
anicura.se/djursjukhuset-albano
anicura.se/gardets-djurklinik ALBANO  BAGARMOSSEN  GÄRDET
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– På den tiden då hundarna och katterna levde 
fritt i naturen så lagade de ju inte sin mat. De 
är karnivorer och således skapta för att äta rått 
kött, säger Ingela Janlert på Real Färskfoder.

Men vad innebär då färskfoder?
– Det är rå, färsk föda – i huvudsak kött – som 
mals ner, paketeras som korvar och sedan fry-
ses direkt till minus 30 grader. För husdjurs-
ägaren är det bara att plocka upp ur frysen, 
tina på diskbänken och sedan servera hunden 
eller katten. Upptinad håller färskfodret cirka 
tre dagar i kylskåp.

Genom att äta rått kött får husdjuren den 
föda som den är anpassad för, samtidigt som 
det råa köttet bidrar till ett bättre näringsupp-
tag, menar Ingela Janlert.

– Man ser det tydligt på djurens tänder – 
de är till för att hugga, inte mala. Det går också 
att se på djurens avföring att rått kött är bättre 
för matsmältningen. Med färskfoder blir avfö-
ringen liten och fast – det blir mindre att städa 
ur kattlådan helt enkelt. 

– När husdjuren äter torrfoder blir de väl-
digt törstiga och behöver således dricka 
mycket mer vatten. Färskfoder innehåller 
däremot vätska naturligt. 

Att vänja hunden vid färskfoder går snabbt 
katter kan vara aningen mer kräsna, blanda 
med något du vet att din katt tycker om, tipsar 
Ingela Janlert.

Real Färskfoder lanserades för två år sedan 

och idag finns märket i svensk dagligvaruhan-
del, bland annat på ICA, Coop och Ö&B, samt 
i den egna webbshopen. 

– Målet har hela tiden varit att vi ska fin-
nas där människor köper mat. Vi riktar oss till 
alla som köper foder till sina husdjur och som 
är angelägna om att ge sina husdjur riktigt bra 
och hälsosam kost. 

Har ni några nyheter?
– Vi har nyligen lanserat en ny sort till aktiva 
hundar, Salmon, med omega-3. Vi har också 
börjat sälja fyrakiloskorvar på Ö&B. De passar 
bra till stora hundar, eller till kennlar som ska 
mata många, säger Ingela Janlert.

Läs mer på realfarskfoder.se

Ingela Janlert på Real Färskfoder med hunden Penny.

FÖRETAGSPRESENTATION

BÄTTRE NÄRINGSVÄRDE 
MED FÄRSKFODER

Hundmat brukar delas 
upp i tre kategorier: 
torrfoder, blötfoder 
och färskfoder. Det 

sistnämnda har minst 
antal marknads-

andelar men anses av 
många ha högst  

näringsvärde. 

Vi riktar oss till 
alla som idag köper 
vanligt torrfoder till 
sina husdjur men som 
är angelägna om att 
ge sina husdjur bättre, 
hälsosammare kost. 
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Kicki: +46 (0)702 58 53 54, Marcus +46 (0)704 55 48 22 • info@pharmalight.se • Följ oss på facebook! 

Together with us champions are made when no one is watching

PharmaLight Vetcare
Photizo® VetCare är en enhet framtagen för LED ljusbehandling av djur i hem-
met och på gården. Hästar, hundar, katter, får och fåglar är några exempel. 
Enheten är kraftfull – endast 35 sekunders behandlingstid/program, effektiv, 
portabel och lätt att använda. Drivs på batteri och laddas via adapter. 

Photizo® Vetcare kan bland annat användas för behandling vid smärttillstånd, 
sår, svullnader, inflammationer och stela muskler. Kroppens egen läkningspro-
cess kan accelereras. Kärlen i blodsystemet och lymfsystemet kan vidgas vilket 
kan underlätta för kroppens förmåga att ta hand om slaggprodukter samt att 
blod cirkulationen till det behandlade området ökar. Photizo® Vetcare är oftast 
ett värdefullt komplement till/i veterinärvård.

SEK 3 600:-

ALLAHAR  RÅD!

Combi + Ett kombinerat pulserande mag-
net- och massagetäcke som kombinerar 
två unika system till ett. Båda systemen 
styrs via en och samma kontrollenhet. 
Detta är unikt på marknaden.
• 14 massagemoduler indelade i 5 zoner.   
• 19 magnetiska spolar i samma fem zoner.
En och samma kontrollenhet integrerar de 
bägge behandlingsformerna parallellt, under 
en och samma behandlingssession. Du behö-
ver bara ställa in behandlingsförutsättningarna 
och den kombinerade behandlingen startar!

Extend Combi + En vidareutveckling 
på Combi+ för att även komma åt pro-
blemområden kring bakknä och bog.    
Tar behandlingen till en ännu högre nivå 
och är utvecklad i nära samarbete med elit-
ryttare i olika discipliner. 
Ref: Pether Markne/Per Sandgaard

I PharmaLights keramiska tyg/material har en 
pulverblandning bestående av cirka 30 olika mi-
neralhydroxider smälts in vid en temperatur på 

1600°C, mineralerna i detta kera-
miska tyg kan inte brytas loss, 

avdunsta eller tvättas bort.
Leverantören har medvetet 
valt en mer kostsam och 
omfattande tillverknings-
metod för att nå mycket 
hög kvalitet. PharmaLights 
produkter är därför myck-
et slitstarka och har lång 
livslängd. Samma material 
för människa  som till 
djurprodukterna.

SEK 2 195:-

PharmaLights produkter med

Keramisk Textil

Pulserande magnet-  
och massagetäcke ActivoMed

The ACTIVet PRO™, a cordless, ultra- 
portable laser therapy system and succes-
sor to the ACTIVet™, sets a new standard 
for veterinary laser therapy. The synchronous 
use of high power Super Pulsed Laser (GaAs  
905 nm), and ultra-bright infrared, red and blue 
LEDs (875 nm, 640 nm and 465 nm) optimizes the 
biological effects of the entire photo-therapeutic 
window to accelerate healing and reduce pain.

ACTIVet PRO™ is VALIDATED:
Multi Radiance technology has proven its techno-
logy works, without limitations!

ACTIVet PRO™ is OPTIMIZED:
The ACTIVet PRO™ has been optimized to safely 
deliver the most light to deep tissue and facilitate 
absorption

ACTIVet PRO™ is UNRIVALED:
In clinical studies, Super Pulsed Lasers beat Class IV 
Lasers in safety, controlling inflammation mitigating 
pain, infection control and wound care

PharmaLight Red Laser 
Infrared Laser 

 Super Pulsed Laser

Made by Sweden 

ACTIVet 
PRO™

Under de senaste 9 åren har Phar-
maLight.se introducerat varumärket 
Photizo i EU, sålt produkterna och 
utbildat i att behandla med Photizo® 
Professional. Detta är den kraftfullas-
te LED ljusbehandlingen, smidig och 
snabb att behandla med, baserat på 
dokumenterade Casestudier gjorda 
av veterinärer. Med rätt behandlings-
metod klarar man många hästar på 
kort tid. 
Ensam om att behandla med två 
kraftfulla prober samtidigt. Pennpro-
ben på hela 150 mW samt den stör-
re runda på kraftfulla 1200 mW ger 
kort behandlingstid och snabba resul-
tat. Tillbehör är batteri och glasstav 
för behandling av näsborre, öga, öra, 
i munhåla samt midjeväska då det 
krävs rörlighet under behandlingen. 

SEK 31 250:- 

PharmaLight Professionell

UNIKA – KRAFTFULLA – SÄKRA



Vi har allt som 

• Vattenkoppar
• Stallmattor
• Boxgaller
• Vindskydd 
• Ventilation 
   med mera...

SVERIGE: 
Myrby Mekaniska AB 

info@myrbymekaniska.se 
0171-857 90

www.myrby.eu 
Webbshop för hästälskare!

fattas stallet

Harv och sladd till ridbanan. 
Från 1995 SEK*

Uteboxar, utestall och vindskydd i flera storlekar

*m
om

s t
illk

om
m

er

Stallmattor till kampanjpris!
10% på Ord. pris.

Ange kod: 1707

FÖRETAGSPRESENTATION

En tid senare hörde en dam av sig. Hon hade 
två amerikanska cockerspaniels, som båda 
led av hudproblem. Hon frågade om psoria-
sisprodukterna skulle kunna funka också på 
hundar. Willy Johansson sa åt henne att testa. 
Ett antal veckor senare kom hon med ett fång 
rosor och två glada hundar som var helt åter-
ställda och fina pälsen. Men även om det var 
glädjande nyheter så var Willy Johansson vid 
den tiden inte villig att satsa på utveckling av 
hundschampo.

Spola fram ett antal år, till början av 
90-talet. Christer Johansson och brodern 
Per-Erik hade tagit över verksamheten efter 
att pappa Willy gått bort. 

– Vi tänkte att nu får vi ta och hitta på 
något, istället för att sitta och vara ledsna. Vi 
kontaktade damen med cockerspanielhun-
darna och frågade henne om hon fortfarande 
var intresserad av schampo för hund och katt 
och om det fanns ett behov på marknaden. 
Hon svarade att inget var så bra som psori-
asisprodukterna som pappa hade utvecklat, 
berättar Christer.

De bestämde sig därmed för att skapa ett 
schampo, ett balsam och och ett spray-bal-
sam som damen fick testa.

– När hon hörde av sig så sa hon "det här 
är 10 gånger bättre än det ni gjort tidigare!". 
Faktum är att de var så bra att vi inte behöv-
de göra några justeringar – vi fyllde på flas-
kor som egentligen var avsedda för spolarvät-
ska, printade ut etiketter och började sälja, då 
under namnet PCL.

Sådär rullade det på ett antal år, fram till 
2005. Amerikanska jättebolag började kon-

kurrera hårt och Christer och Per-Erik ställ-
des inför ett val: skapa en serie billiga pro-
dukter eller ta fram något riktigt fint och lyx-
igt. De beslutade sig för att gå på det senare.

– På det sättet föddes K9 Competition och 
vi satsade på snygga flaskor med italiensk 
design och de bästa råvarorna som finns. 
Produkterna blev mycket uppskattade, i syn-
nerhet hos hundtrimsalonger, säger Christer.

Så kom då den stora lågkonjunkturen och 
marknaden stendog.

– Då hörde en kille av sig som hade vun-
nit en flaska K9 Balsam på en hundutställ-
ning, han tyckte att produkterna var ok men 
inte bra nog. Han visade sig vara en av värl-
dens främsta pudelgroomers. Efter att vi 
vidareutvecklat produkterna med honom 
under en tid så fick vi tummen upp. Han gick 
då ut på Facebook och berättade hur bra K9 
fungerade för pudlar. Det spred sig som en 
löpeld och det blev plötsligt en enorm efter-
frågan – lågkonjunktur till trots. Sedan dess 
har vi vuxit stadigt på alla marknader. Vi har 

också utvecklat en produktserie för hästar, K9 
Horse, som idag är marknadsledande och vi 
sponsrar världseliten. Bland annat använder 
Peder Fredricson, som vann silver i hoppning 
i OS i Rio 2016, våra produkter.

Hur ofta bör man tvätta sin hund?
– Var fjortonde dag bör hunden duscha. En 
gång i vecka badas långhåriga utställnings-
hundar, till exempel en afghan eller pudel. 
Om hunden luktar hund – ja då tvättas den 
för sällan.

Har ni några nyheter?
– Vi har nyligen lanserat ett Paw & Nose 
Balm, det vill säga en salva för torra nosar 
och tassar men passar även till din hud. Vi 
använder råvaror som är helt biologiskt ned-
brytbara och vår produktion sker i ett slutet 
system – vi har ett avancerat miljötänk som 
genomsyrar hela tillverkningsprocessen, 
säger Christer Johansson. 

Läs mer på k9competition.com

BRA PÄLSVÅRD FÖR HUND OCH HÄST
Familjeföretaget K9 

Competition har gjort 
en spännande resa 

under årens lopp. Det 
började på 70-talet, då 

Willy Johansson fick 
en förfrågan om att 

utveckla schampo och 
balsam som skulle kun-
na fungera som trans-

portörer för 
psoriasismedicin. 

Christer Johansson, vd K9 
Competition.  
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www.svhf.se

 HUNDFRISÖRERSVERIGES

Sveriges Hundfrisörer är en förening för 
professionella hundfrisörerer som driver 
egna företag eller är anställda. 
Föreningen bildades 2008 med 
målsättning att ena och stärka 
yrkesgruppen. Idag arbetar vi med att 
stödja hundfrisörer i deras dagliga 
arbete genom att anordna utbildningar 
och medlemsträffar där yrkes utveckling 
står i fokus, till exempel inom om råden 
som hundhantering, lagstiftning, ekonomi, 

produktutbud och frisyrtrender. Vi jobbar 
också för att etablera nätverk mellan kol-
legor och mellan olika andra aktörer på 
marknaden.

Välkommen att titta in på www.svhf.se 
Där hittar du professionella hundfrisörer
i ditt närområde som är medlemmar 
i vår organisation.  

www.svhf.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS INNOVATIONHALSA.COM

KURSER & PRIVATTRÄNING
www.gladajyckar.se



PUNK IPA 
330 ml  Alkoholhalt 5,6 %  Art. nr. 1515

22,90 kr

Precis som vårt öl är resultatet av äkta, gediget ölhantverk så är vår nya 
design byggd på erfaren het och teknisk skicklighet. Allt för att 

få en ny form som matchar vårt öl.

Prova Brewdog Punk IPA, vår postmoderna klassiker. 
Sen förstår du vad äkta öl är.  

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.

– Vi är troligtvis den enda foderleverantö-
ren som kan kan namnen på våra kunders 
husdjur, säger Carina Johnsson, Sverigechef 
Franchise på Husse.

Många känner säkert igen Husses röda 
och vita bilar. Bakom ratten i varje bil sitter 
en av företagets många franchisetagare – det 
vill säga personer som är både foderleveran-
törer och kunniga kostrådgivare. 

– Det allra viktigaste för oss är att skapa 
bra, personliga relationer med våra kunder. 
När man köper foder i en vanlig mataffär vet 
man inte alltid vad det är man köper – med 
Husse får man alltid en personlig rekommen-
dation så att man vet att man köper mat som 
är mest lämplig för husdjurets ras, ålder och 
storlek. Det är något som är väldigt uppskat-
tat av våra kunder. Har man väl börjat handla 
av oss så brukar man fortsätta. 

För närvarande söker Husse nya franchise-
tagare runt om i Sverige.

–  Vi söker i första hand positiva och utåt-
riktade personer som gärna får ha en gnut-
ta entreprenörskap i sig. Att vara franchi-
setagare är ju som att driva sitt eget företag 
men samtidigt ingår man in ett nätverk och 
får automatiskt kollegor – dessutom har man 
hela tiden support från huvudkontoret. 

Relationen till både kunder och djur är 
den stora tjusningen med jobbet, menar 
Carina Johnsson.

– Våra franchisetagare är i de flesta fall 
väldigt djurintresserade och har själva hund 
och katt och är passionerade. I det här yrket 
får man alltså möjlighet att träffa väldigt 
många människor som delar ens intresse, 
säger hon.

Ur kundens perspektiv innebär det en stor 
trygghet att få foder levererat av någon som 
faktiskt är expert.

– Många som skaffar sitt första husdjur är 
ofta lite osäkra och vet inte alltid vad som är 
det bästa fodervalet. Då finns vi där som ett 
stöd för kunden och kan ge råd och vägleda. 
Det är ju också väldigt bekvämt att få tunga 
kartonger kattströ levererat till dörren, istäl-
let för att själv behöva släpa hem dem från 
affären, säger Carina Johnsson.

Husse har ett stort sortiment av egenprodu-
cerade produkter och finns i över 50 länder 
runt om i Europa och världen.

– Konceptet är det samma oavsett i vilket 
land vi verkar – fokus ligger på hemleveran-
ser med personlig och rådgivande service.

FÖRETAGSPRESENTATION

TRYGGHET MED ETT UNIKT 
FRANCHISEKONCEPT

I 30 år har familje-
företaget Husse 

levererat foder och 
andra husdjursartiklar 

till nöjda kunder. 
Sedan starten har 

fokus legat 
på bekväma 

hem leveranser 
i kombination 

med personlig och 
kunnig service.

Carina Johnsson, Sverigechef Franchise på 
Husse.

• Husse startade 1987 i Stockholm och är 
nu ledande i Europa inom hemleverans 
av hund-, katt- och hästprodukter, under 
eget varumärke. Idag finns vi i över 50 
länder med cirka 1100 franchisetagare 
som dagligen levererar våra produkter 
direkt hem till kunden.

• För mer information om sortiment, 
tjänster och franchisemöjligheter besök 
husse.se eller maila till Carina Johnsson, 
Sverigechef Franchise carina@husse.se

KORT OM HUSSE
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www.hundbutik.nu

Humlebyns Hundbutik
Favoritprodukter för dig och din hund
Noga utvalda med avseende på kvalité, 
funktionalitet, hälsa och erfarenhet. 
Vi säljer – kort och gott – produkter som vi gillar.
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’s LÄCKRA KYCKLINGDELIKATESSER FÖR HUNDAR!

Kycklingtuggsticka

69,90kr
 400G (174,75kr/kg)

Kycklingfilé

69,90kr
 400G (174,75kr/kg) Kycklingsticka

69,90kr
 400G (174,75kr/kg)

Jumbo Delikatessticka

24,90kr
 130G (191,54kr/kg)

Kycklingdelikatess

24,90kr
 100G (249,00kr/kg)

/påse

•För häst eller
stor hund

•Färger: röd, 
lila, blå 

eller pink

HUNDENS TRANSPORTBUR I METALL

S 61 x 46 x 51cm 429,00kr
M 76 x 54 x 61cm 529,00kr
L 91 x 62 x 69cm 624,00kr
XL 107 x 68 x 75cm 719,00kr
XXL 122 x 74 x 84cm 814,00kr

•Ihopfällbar 
modell

•2 dörrar

JAHTI&VAHTI HUNDENS HELFODER

Energi 15kg 269,00kr (17,93kr/kg)

ExtraEnergi 15kg 304,00kr (20,27kr/kg)

Junior 15kg 304,00kr (20,27kr/kg)

Kyckling-ris 15kg 304,00kr (20,27kr/kg)

Lätt 15kg 259,00kr (17,27kr/kg)

Valp 10kg 314,00kr (31,40kr/kg)

Lamm-ris 10kg 229,00kr (22,90kr/kg)

•Mycket populära och 
högklassiga Jahti&Vahti

helfoder för hundar 

MINTTU KATTSAND 10L
 •Kattsand som räcker länge, 10L

•Förebygger lukter 
effektivt!

9490
(9,49kr/l)

www.puuilo.se

W KYLANDE BANDAGEPADD HIMALAYA SLICKSTEN 

DR. REPEL 1L TOBIANO LEKBOLL
•Dr. Repel är ett effektivt 

mygg- och insektsmedel för 
hästar och ponnyer. 

4990

•För hästar och 
ponnyer

•Vikt 2-3kg
(16,63-24,95kr/kg)

38400

•Snabb förstahjälp vid 
skada och för att 

svalka fötterna
•För hästar 

33400
(334,00kr/l) 23900

– Insekterna är framtidens husdjur och fram-
tidens föda, säger den folkkäre djurexperten.

På utställningen får man möjlighet att stif-
ta bekantskap med bland annat jätteskalbaggar, 
jättenymfer, vandrande pinnar, bönsyrsor och 
tusenfotingar.

– För bara några år sedan var det svårt att 
ha stora jätteinsekter som husdjur, eftersom det 
var väldigt krångligt att hitta rätt föda till dem. 
Men på senare tid har man löst det genom att 
framställa foder till insekterna på konstgjord 
väg. Nu går det alltså att hålla liv i insekterna 
länge. Det har samtidigt vuxit fram en stor hus-
djursindustri i Centraleuropa där man odlar 
bland annat jätteskalbaggar, trenden att ha 
insekter som husdjur kommer även i Sverige.

Och så är det här med att äta insekter. Kanske 
är det en läskig tanke för många men Jonas 
Wahlström menar att det egentligen bara är 
en tidsfråga innan insekter blir en etablerad 
del av vår kost.

– Insekter är proteinrika och finns dessut-
om i vissa fall i enorma mängder. Ta till exem-
pel de stora svärmarna av vandringsgräshop-
por som finns i Afrika. Ända sedan faraoner-
nas tid har människan försökt bekämpa dem. 
Men nu börjar man tänka om. If you cant' beat 
them – eat them! I Uganda är gräshoppor nu 
dyrare än kött.

– I Sverige har Livsmedelsverket hittills sagt 
nej till insekter som människoföda men det 
handlar nog bara om att kunskapen måste öka.

Har du själv ätit insekter?
– Ja visst. Jag har till exempel varit hos indi-
anstammar och ätit stora skalbaggslarver. De 
smakar ungefär som sega popcorn. Skulle jag 
bjuda dig på en friterad gräshoppa, utan att du 
visste vad det var, så hade du tyckt att det sma-
kade jättegott, säger Jonas Wahlström.

Skansen-Akvariet har öppet från klockan 
10 varje dag – året runt. Utöver insekterna 
finns här förstås alla de andra spännande dju-
ren som akvariet är känt för.

– Min målsättning har alltid varit att ge 
människor, och framförallt barn, en närm-

re kontakt med djuren. Det är på det sättet 
man skapar intresse och det är bara när man 
är intresserad som man skapa förståelse för de 
olika arterna och vikten av att bevara dem. 

Och på akvariet har man chans att komma 
riktigt nära. 

– Man får går in och titta på våra lemurer 
och i regnskogen får man också gå in och se 
våra sakiapor och bomullshuvudtamariner. 
Dessutom får man klappa jättefågelspindlar 
och snälla boaormar – för de är snälla! Alla 
som påstår att de är kalla, slemmiga och far-
liga ljuger. 

Jonas Wahlström på Skansen-Akvariet omgiven av lemurer.

INSEKTERNA FLYTTAR 
IN PÅ SKANSEN-AKVARIET

Läskiga kryp eller häftigt 
husdjur? Oavsett vad 

man tycker om insekter 
så är trenden tydlig. 

I framtiden kommer de 
att vara viktiga för 

mänskligheten. Det vet 
Jonas Wahlström på 

Skansen-Akvariet, där 
det nu öppnat en helt ny 

insektsutställning.

MISSA INTE!
• Insektsutställningen Framtidens hus-
djur – Framtidens föda är nu öppen på 
Skansen-Akvariet.
• Jonas Wahlström gav nyligen ut boken 
Det hände på Skansen: 125 vilda historier. 
Här kan man läsa om alla spännande saker 
som har hänt under både hans barndom 
och i yrkeslivet. Till exempel får man läsa 
om alla rymningar som har skett under 
åren.
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Hjälp mig få 
ett eget hem!

kattstallet.se

Vanskötta och misshandlade. Dumpade på soptippen, i 
skogen eller vid vägkanten lämnas de till ett liv av hunger, 
kyla och sjukdomar. Hemlösa katter är ett av Sveriges 
största djurskyddsproblem.

Kattstallet är ett ideellt arbetande katthem som kämpar 
för katter som far illa. Hittills har vi tagit hand om mer än 
3000 katter. Vi ger dem vård, värme och kärlek, och ser till 
att de kastreras, vaccineras, id-märks och sedan får nya 
hem. I våra ljusa, rymliga lokaler finns det gott om plats för 
lek och stimulans. Vi avlivar inga friska katter – hos oss får 
alla katter stanna tills de får ett eget hem.

Skänk en gåva och hjälp oss rädda fler!
Swish 1239002247 • Pg 90 02 24-7 • Bg 900-2247

Bli månadsgivare
För så lite som 50 kr per månad kan du hjälpa katterna på 
Kattstallet till ett nytt liv. Läs mer på hemsidan.

Tillsammans kan vi hålla 
hela Sverige levande! 

Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar våra 400 mackar från 
Abisko i norr till Skanör i söder, där du minst anar och mest behöver det.
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FÖRETAGSPRESENTATION

– Hundlöpet har kommit till för att inspire-
ra och motivera alla hussar och mattar till ett 
aktivare hundägande och hitta glädjen att trä-
na tillsammans, säger han.

Idén till Hundlöpet fick han efter att han 
själv kommit i form efter ett halvt liv av soff-
liggande och rökning.

– Runt 2004 lyckades ungarna tjata till sig 
en hund och det blev att jag tog med henne 
ut i spåren på mina joggingturer. Tyvärr gick 
hunden bort redan fyra år senare men tan-
ken på ett lopp för både människor och djur 
hade formats hos mig. 2009 spenderade jag 
med att planera och året efter höll vi det för-
sta Hundlöpet på Lidingö i Stockholm.

Sedan dess har konceptet utvecklats, med 
lopp i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Jönköping 
och Växjö. Tidigare i år hölls Hundlöpet Xtre-
me som är ett tuffare lopp i backig terräng.

– I år testar vi dessutom ett nytt upplägg: 
Hundlöpet Nära Dig. Det innebär att loka-
la aktörer håller i loppen medan vi bara hjäl-
per till att arrangera. Den 26 augusti blir det 
därmed ett Hundlöpet i Kumla som hålls i 
Anicura Djursjukhusets regi, säger Thomas 
Melén.

– Den traditionella Hundlöpet hålls i van-
lig ordning i Stockholm. Starten går vid Sjö-
historiska museet den 17 september och lop-
pen vänder sig till alla.

– Jag brukar inte säga att man tävlar utan 
det handlar om att delta. Man kan vara löpa-
re, joggare, powerwalkare eller höra till det 
som jag kallar hybridkategorin – där ingår 
alla som tar sig runt med permobil, alla som 
vill ha med sig barnvagn, alla som vill vara 
två på en hund, och så vidare. Förhoppning-
en är att loppet fungerar lite som en morot 
för husse och matte att komma igång med 
motionsträningen. I målet väntar en målpå-
se, medalj, vattenflaska och t-shirt.

– Samtidigt finns en löparklass för de som 
vill tävla, där bästa kille och tjej koras.

Du jobbar som löpcoach. Vad ska man 
tänka på när man springer med hund?

– Eftersom man delar löpspåret med andra 
motionärer, cyklister och så vidare så är det 
förstås viktigt att ha hyfsad pli på sin hund. 
Det är också bra att ha den till höger om sig 
när man springer för att undvika att krocka. 
Nybörjare vill gärna utnyttja att hunden drar 
men det ska man vara försiktig med – risken 
är att man då springer fel och till slut går man 
ju sönder.

– Att träna tillsammans med hunden är 
faktiskt en av de roligaste träningsformerna. 
Eftersom hundar gillar att springa och ta det 
lugnt växelvis så är den en perfekt partner för 
intervallträning, avslutar Thomas Melén.                      

Läs mer på hundlopet.se

MOTIONSLOPP FÖR BÅDE 
HUND OCH MÄNNISKA

Hunden är världens 
bästa tränings kompis. 

Den säger aldrig nej 
och den älskar att 

komma ut att röra på 
sig. Det vet Thomas Me-

lén. 2010 startade han 
Hundlöpet – Sveriges 

första och största mo-
tionslopp för människa 

och hund.

• HUNDLÖPET NÄRA DIG I KUMLA 
Datum: 26 augusti 2017 | Starttid: 16:00 
Plats: Kumla Torg | Pris: 275:-
Sista anmälan: Ons 22 augusti

• HUNDLÖPET I STOCKHOLM
Datum: 17 september 2017 
Starttid: 09:30 | Plats: Vid Sjöhistoriska 
muséet på Kungliga. Djurgården | Pris: 
350:- | Sista anmälan: Ons 13 september             
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Framtidens husdjur
Skansen-Akvariet har just öppnat en utställning med 
oerhört spännande jätteinsekter från hela världen. Här 
kan man se jättestora skalbaggar, vandrande pinnar, 
stora djungelnymfer, bönsyrsor, mm. Kom och beundra 
naturens märkligaste djur. 

Läs mer om Skansen-Akvariet på www.skansen.se

ÖPPET 
VARJE DAG 

FRÅN KL. 10.00 



Vi är stolta över vår 
klimatsmarta uppfödning av grisar.
Vi har ett högt djurskydd, friska 
grisar med knorr, vilket gör att vi 
har en av världens lägsta 
förbrukning av antibiotika.

www.sverigesgrisforetagare.se

Allergenius® Dog är en  
serie svensktillverkade  
specialprodukter som  
vårdar och återfuktar  
huden, minskar hudirritation 
samt stärker hudbarriären. 
Det gör att din hund blir 
mer allergivänlig och får  
en friskare hud och päls. 

Mer information hittar 
du på allergenius.se

Samt lokala zoofackhandlare

100 % nöjd eller pengarna tillbaka!

allergivänlig 
hund!

Unikt schampo och  
balsam för en mer

www.aurorahundtjanst.se    |    www.xlntdogs.com

Online kurser hemma 
med din valp eller hund
Hunddagisutbildning
Föreläsningar
Konsultationer
Hundägarkurser
Instruktörsutbildning

s
s

s
s

s
s

NYHET I HÖST! 
Distansutbildningar Hundinstruktör 

& Klickerinstruktör

MIMMI JANELD Certifierad Professionell Hundtränare vid Karen Pryor 
Academy for Animal Training and Behavior (USA) och är Karen Pryor 
Academy Certified Training Partner (KPA-CTP)
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Scandinavian Safe AB - Stockholm - Sweden - Tel +46 (0)8 6898560
www.scandinaviansafe.se 

Ett enkelt och pålitligt överfallslarm. 
  Kan även monteras på dörrar och 
    fönster. Vid larm ljuder en mycket 
      stark signal. Enkelt att installera. 
        Batteri 9v. Ingår ej. Fraktfritt!

Två överfallslarm 99:- inklusive frakt!

Familjeskåpet med kodlås!

2 st larm 99:- inkl. frakt!

Passa på! Ett säkert skåp för hela familjen. Godkänt av försäkringsbolag och myndigheter.

Glöm inte bort att skydda dina värdesaker mot tjuvar och brand!
Ett av de säkraste skåp man kan ha mot 
tjuvar! Just nu extra brandskydd på köpet!
Skåpet är utrustat med ett låsbart fack där 
man kan lämna meddelande eller 
deponera olika saker. 
Skåpet är perfekt för hela familjen eller 
det lilla företaget. En allmän del och ett 
privat låsbart fack! Just nu ingår även 
en brandbox från Honeywell.

Skalskyddet är certifierat enligt SS3492 
vilket innebär att det är godkänt av 
myndigheter och försäkringsbolag för 
förvaring av bl.a. kontanter, smycken, 
nycklar, kameror, klockor och övriga 
värdesaker. Ja till och med för viktiga 
dokument rörande rikets säkerhet.

SP33EBox finns röd, vit eller svart!
Nu: Från: 6.495:-. Ord. pris från: 8.140:-
Avbetalning 12 månader: 583:-/mån

6.495:-
SP33EBox inkl. kodlås, brandbox och frakt! 

Tjuvsäkert skåp istället för bankfack. Nu till kampanjpris! 
H*B*D = 750*550*400 m.m. Uppge kod: “Säker familj 2017”

Brandbox Modell SS1101. 
Volym 4,25 l. Vikt 8,3 kg
H*B*D utv. = 185*315*250 mm.
H*B*D inv. = 116*245*153 mm. 

Honeywell brandboxar för förvaring av dokument, kontanter, smycken,
värdehandlingar, samlingar, foton, m.m. Skyddar dokument från brand i 
temperaturer upp till 840 º C under 30 minuter enligt UL-test. 
Skyddar även CD, DVD, USB-enheter och minnen upp till 843 º C under 
30 minuter enligt oberoende Test Lab. 
Modell 1103 är dessutom vattentät 48 timmar vid 1 meters djup. Inbyggt 
bärhandtag och dubbla lås för extra säkerhet! Boxen skall förvaras vågrätt 
för att skydda mot brand! Boxen är vattentät även helt under vatten! 
7 års garanti samt livslång utbytesrätt efter en brand! 
Eftersom boxen är vattentät är det viktigt att den öppnas någon gång per 
månad för att förhindra mögelangrepp.

Honeywell brand- och vattensäkra boxar!

Brandbox A4 Modell SS1103. 
Volym 7,3 l, Vikt 12,8 kg. 
H*B*D utv. = 166*407*320 mm. 
H*B*D inv. = 94*333*216 mm.

895:-

 Ev. frakt tillkommer med 150:-.
695:-

Färgtillägg 1.000:-

STOPPA TJUVEN!
Nyhet från 

4.995:-
Stöld, brand och vattenskyddat 

med larm, kodlås inkl. frakt! 

Dokumentskåp i stål. Elektroniskt kodlås och nödöppningsnyckel.
Stöldskydd med inbyggt larm och bulthål i botten,
monteringsskruv och verktyg medföljer!
Brandskydd 2h (120P), enligt UL-test. Skyddar även
datamedia, fotografier, CD:s och USB minnen m.m.
7 års garanti, Livstids garanti efter brand! 
Vattenskyddat i 8 timmar.

Dokumentskåp SS2605. 
H*B*D utv. = 450*370*513 mm.
H*B*D inv. = 323*250*315 mm.
Vikt 50 kg

*Stöld
*Larm
*Brand
*Vatten

Honeywell


