
Rekommenderas av 
Veterinärer

MOT HÅRBOLLAR

Håll behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats, 
undvik direkt solljus och 

utom räckhåll för barn och djur. 

Förpackningsantal: 45 tuggbitar. 
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VetNova
VetNova är en pionjär i utvecklingen av tuggbitsteknik för 
att underlätta administrationen av kosttillskott till katter 
och hundar. Till skillnad från tabletter, kapslar, etc. som 
administreras på ett ”påtvingat” sätt och placeras i munnen, 
administreras tuggbitar fritt i husdjurets skål och djuret väljer 
att ta dem frivilligt.

Vissa blyga katter och hundar kan behöva längre tid att fullt 
ut acceptera dem och deras konsistens, men när de gör blir 
det dagliga intaget enklare och mer tillfredsställande.

Följande strategier kan användas under den första veckan 
för att underlätta första godkännande:

1. minska dosen och gradvis öka det,

2. dela upp den dagliga dosen i två separata doser
(morgon och kväll),

3. krossa tuggbiten och blanda det med något som djuret
tycker om, annan mat, eller som belöning, vid lek etc.



Är vissa katter mer benägna att 
drabbas av dem?
• Hårbollar är vanligare hos långhåriga raser, såsom

Perserkatter, Norskskogkatt, MainCoon, etc.

• Drabbar också de som lider av tvångsmässigt stress, brist
på aktivitet, etc.

• Katter som bara åter torrfoder och som dricker för lite, har
svårare för att bli av med uppäten päls, än de som dricker
tillräckligt alternativt kombinerar med att äta blötmat,
(torrfoder i sig är inte orsaken till hårbollar)

• Vissa sjukdomar i huden (allergier, infektioner eller para- 
 siter) kan orsaka överdrivet håravfall och gynnar bildandet

av päls bollar, då katten får i sig mer päls vid sin tvättning 
än vid normalt håravfall.

• Hårbollar är vanligast under våren när katter fäller sin
vinterpäls.

• Kattungar drabbas mera sällan av hårbollar än vuxna,
eftersom de har mindre mängd päls.

Innovativ sammansättning: 
Till skillnad från andra produkter, eliminerar inte bara 
MULTIVA® Hairball uppäten päls. Den återställer också torr, 
mjällig hud/-bekymmer och åter/-fuktar/-ställer elasticitet i 
hud och päls, och således förhindrar överdriven fällning och 
effektivt förhindrar bildandet av nya hår bollar. 

Multifunktion: 
Förutom att förebygga och eliminera hårbollar, bidrar 
MULTIVA® Hairball till:
• Förutom att förebygga och eliminera hårbollar, bidrar

MULTIVA® Hairball till:

• Förbättrad passage genom mage/tarm och bekämpa
förstoppning *.

• Förebygger urinvägsproblem som är så utbredd hos katter.
( katter med urinvägsbesvär kan i försök att lugna sig själv
utföra utökad tvättning och därigenom också svälja större
mängder päls)

• Rekommenderas av veterinärer: kraftfull, effektiv och
säker.

• Enkelt att hantera: inga tabletter eller kapslar som inte
gillas av din katt, utan en mjuk aptitlig tuggbit med
kycklingsmak.

• Lämplig för alla åldrar och raser.

*: innehåller den naturlig laxerande Psyllium (Plantago ovata), istället för som 
i flera andra produkter som innehåller laxermedel såsom vaselin eller paraffin 
(petroleumoljor). Dessa kan vid frekvent användning störa den normala 
matsmältningen hos katten, minskar absorptionen av vitamin A, D, E och K, 
och på lång sikt leda till en brist på dessa. Höga doser av laxermedel såsom 
vaselin eller paraffin kan dessutom orsaka lös avföring eller diarré.

MULTIVA® Hairball 
förhindrar och eliminerar 
hårbollar direkt och indirekt 
med hjälp av 

• Biotin som spelar en nyckelroll i syntesen av keratin, det
viktigaste strukturella proteinet i hud och päls.
Långsiktigt intag av biotin förbättrar kvalitet och
eventuellt också hastigheten på pälstillväxt.

• Zink deltar i syntesen av keratin och kollagen, som är
viktiga för hälsan i såväl huden som i hårsäckarna.

• Omega-3 och 6 är avgörande för att upprätthålla struktur
och funktion i huden. Omega-3 har antiinflammatoriska
egenskaper och är användbara vid hantering  av aller- 

 giska hudsjukdomar (atopi), torr eller irriterad hud, etc. 
Linolsyra, Omega-6, är viktig för att upprätthålla genom-   

 släppligheten av kutanbarriären (hydratisering) och 
arakidonsyra reglerar epidermal proliferation (spridning). 
Långvarig brist kan orsaka alopecia och andra  
hudåkommor.  

• Lecitin som ger återfuktning och elasticitet till huden.
Frisk hud har stort inflytande på styrkan i och tillväxten
av hår.

• Psyllium (Plantago ovata) är mycket rik på goda fibrer,
absorberar stora mängder vatten, minskar viskosite-

 ten av avföringen och ökar dess volym. Detta stimulerar 
tarmens rörelser, för med sig svald päls ut och minska 
förstoppningsrisk. Den bildar också ett mucilago (gel) 
som smörjer tarmväggen och underlätta passage av  
innehållet utan att irritera slemhinnan. 

• Tranbär som surgör pH i urinen vilket hjälper till att lösa
upp struvitkristaller och bidrar till att vara antiseptisk samt
motverka vidhäftning av patogener i urinvägarna.
Den bidrar även till att neutraliserar ammoniak i urinen,
deoderizer.

Vad är Hårbollar? 
Dess tekniska namn är trichobezoar och består av en 
kompakt massa av päls, som katten har svalt under deras 
regelbundna hygien, blandat med magsekret och rester av 
mat. Man ser dem när de kommit upp med kräkning, normalt i 
en tubulär form.




