Kosttilskud gav
lille hund nyt liv
Det er bedre at forebygge sygdomme og styrke hundens
fysik med naturligt kosttilskud, end at dæmpe symptomer
med medicin når problemet er opstået. Dorte Martinas
Tibetanske Terrier udviklede en alvorlig hudlidelse med
store gener. Det åbnede en helt ny verden for Dorte og i dag
forhandler hun Hokamix, som er det kosttilskud, der fik
den lille hund på benene igen.
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rustrationen var enorm
da Dorte Martina i en
periode havde behandlet sin Tibetanske Terrier med den traditionelle
medicin i form af cortisone. Hunden fik så mange
generende bivirkninger,
at livskvaliteten var helt i bund. En af generne var blandt andet, at alle dens tænder
løsnede sig. Helt tilfældigt hørte Dorte om
kosttilskuddet Hokamix og besluttede sig for
at give produktet en chance. Det har hun
aldrig fortrudt. Efter et par måneders brug
viste der sig en markant bedring, og hudlidelsen forsvandt lige så stille og ny blød pels
voksede frem. Hudproblemer så de aldrig
mere til.

Et liv med hunde
Helt fra barnsben har Dorte haft en glødende interesse for hunde. I en periode var det
opdrættet af Tibetanske Terrier der optog
Dorte, og siden har flere forskellige racer og
gadekryds været så heldige at krydse Dortes
vej. Senest er det en Irsk Ulvehund og en
Jack Russell Terrier der nyder livet i kærlige
omgivelser.

Kvalitet til hver enkelt hund
I sin mangeårige kontakt med forskellige
racer, hundevenner og kolleger har Dorte
samlet en kæmpestor erfaring, og har derfor i dag en butik, hvor hver enkelt kunde
får individuelle råd og vejledning. Kosttilskuddet Hokamix har en stor plads i Dortes
hjerte og i dag er hun agent for mærket i
Danmark.
- Det er et rigtigt godt og naturligt styrkende kosttilskud til hunde. Det er biologisk
og baseret på urter og fuldstændigt uden
de gerende bivirkninger som der findes i

traditionel medicin, fortæller Dorte, ofte
fokuseres der på at dæmpe symptomer og
helbredelse, men jeg mener, at det gælder
om at forebygge inden, at der overhovedet
opstår sygdom, og det er ved blandt andet
ved at give hunden det rigtige kosttilskud
og i det hele taget noget ordentligt foder.
Det giver sunde og stærke hunde og på den
måde minimerer vi risikoen for at rende ind
i sygdom.

Hundefoder
Når det drejer sig om foder er det ikke ligegyldigt, hvad vi hælder i foderskålen. En
grundlæggende forudsætning for hundens
trivsel er et foder med korrekt sammensat
balance imellem næringsstoffer, fedt og mineraler. Det skal passe til hundens alder og
udviklingsstade. Et tilskud af HOKAMIX
som findes i flere varianter, kan tilsættes
afhængig af behovet. På www.skyescot.dk
og www.greendog.dk kan du læse meget
mere og bestille kvalitetsprodukterne til din
hund. c c c
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