information från veterinären

iHarmoni innehåller naturliga
neuromodulerande näringsämnen
Neuromodulerande (stressdämpande) näringsämnen.
Dessa kan bidra aktivt till att:
- Reglera stress genom att påverka kroppens stresshormonproduktion på ett naturligt sätt
- Skapa en naturlig balans mellan hämmande och
främjande aktivitet i hjärnan
Vidare;
- Har ingen sövande effekt och innebär därför normala
skiftningar mellan sömn och vaket tillstånd.
- Har inga biverkningar eller oönskade effekter och är
inte beroendeframkallande
- En optimal kombination av samverkande näringsämnen;
• huvudingrediensen är Lactium (Alfa S1 kaseinhydrolysat) ett biologiskt aktivt fragment
(oligopeptid) från ett mjölkprotein. Lactium bidrar till
en biologiskt naturlig mental balans som ger en god
stresshantering.
• Innehåller adaptogena plantextrakter som stödjer
de positiva verkningsmekanismerna i Lactium.
• Med kompletterande näringsämnen som är viktiga
för en gynnsam metabolism i hjärnan, B-vitaminkomplex. Produkten är säker att ge även till djur
som är laktosintoleranta.

Beteendeproblem kan vara ett tecken
på fysisk sjukdom:
Vid beteendeproblem bör man utesluta eventuell
fysisk åkomma:
Beteendeproblem kan vara ett tecken på fysisk
sjukdom, smärta eller skada. Djuret bör därför

Neuromodulerande Näringsmässigt Stöd
för god mental balans och som
stöd vid psykisk stress

alltid undersökas av
en veterinär för att
utesluta eller bekräfta annan sjukdom eller skada.
iHarmoni är inte en
lösning för fysiskt
eller mentalt understimulerade djur.
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iHarmoni levereras i kartonger med 60 kapslar.
Kapslarna kan ges hela eller strös på maten
alternativt gömmas i något gott som djuret gillar.
Kapslarna är återförslutningsbara vilket är
praktiskt vid lägre doseringar. Ingen signifikant
större verkan uppnås genom att ge en större
mängd än det som rekommenderas, och är
därför inte heller belastande.
Lifeline perspective serien är ett resultat av ett
Samarbete med läkare och veterinärer vid ett
antal Universitets-och forskningscenter.
Distribueras av
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Ditt husdjur kan ha nytta av iHarmoni vid
följande situationer:

En viss grad av stress är normalt hos hund och katt
- precis som hos oss människor. Stress är en
önskvärd och sund reaktion på utmaningar (i vissa
situationer). Hormoner aktiverar de mentala och
fysiska försvarsmekanismerna.
Dessa är nödvändiga för att klara av svårigheter
och överleva farliga situationer.

1)Kortvariga ”kända” stressande situationer

Stressreaktionerna kan emellertid bli allför kraftiga
eller långvariga och ge upphov till oönskade beteenden. Beteenden som kan upplevas som obehagliga för djuret och till och med vara skadliga.
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För höga stressnivåer kan dämpas hos hund eller
katt på flera sätt:
• Miljöfokuserad förändring av djurets livssituation.
• Traditionella läkemedel kan fungera ångestdämpande, men även sövande, och inte så sällan leda
till oönskade biverkningar såsom abstinens.
• Att aktivt träna för att minska oönskade beteenden
kan minska problemet och ge ett mer önskvärt och
välfungerande beteende
• Neuromodulerande näringsämnen.
Dessa kan påverka stressresponsen på ett naturligt sätt utan biverkningar, och kan bidra till att
djuret klarar av situationen/prestationen/utmaningen bättre.

- Då djuret behöver hanteras
av en okänd person som t.ex.
vid veterinärbesök, trimning av
pälsen och kloklippning.
- Vid resor med t.ex. bil, båt,
tåg och flyg
- Åska och andra oljud
- Nya eller ovana situationer
som kan upplevas som
konstiga eller provocerande.
- Situationer där hunden måste
vistas tillsammans med
många främmande hundar
- Olika träningssituationer
- Stressande miljöer som tävlingar eller utställningar
Åtgärd: iHarmoni ges en timme före den förväntade
situationen/miljön.
2) Allmänna eller långvariga stressituationer som:
- Ovana omgivningar (semester, kennel vistelser)
- Buller och oljud som t.ex. raketer och hantverkare.
- Flytt
- Förhållandeförändringar inom familjen: nya djur,
nya familjemedlemmar etc.
- Ändrade dagsrutiner
- Allmän oro eller otrygghet
- Många djur i samma familj/flock (speciellt katter är
känsliga för detta)
- nyhemkommen valp som upplevs som ängslig
Åtgärd: behandling med iHarmoni påbörjas några
dagar innan situationen ska inträffa, eller så snart
oro/stress som inte avtar som normalt uppvisas .
Ge iHarmoni en gång per dag i förväg i ett par dagar.
Under ovan stående situation är det naturligt att
använda iHarmoni under en längre period.
OBS! iHarmoni är inte beroendeframkallande.
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Harmoni innebär mental balans
och en bra förmåga att hantera stress.

3) Vid träning för att bli av med olika problembeteenden såsom:
- Separationsångest, problem med att vara ensam
hemma.
- Socialiseringsproblem som t.ex. problem med
förhållandet till andra djur eller människor
- Dålig avreagering
- Koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet
Åtgärd: iHarmoni ges under en kortare eller längre
period efter behov.

Beteendeträning vid oönskat beteende
Oönskade beteenden kan i viss mån ändras genom
systematisk mental träning. En god idé är att ta hjälp
av en hund- eller kattpsykolog alternativt veterinär
med specialkompetens. Vid träning dämpar man ett
oönskat beteende och djuret lär sig ett alternativt
förhållningssätt som fungerar bättre.
iHarmoni kan bidra till en balanserad stressnivå där
djuret är mer mottaglig för träningen.

