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Příbalová informace
CBD olej pro pejsky
O společnosti:

Dávkování:

For dogs, s.r.o. je společnost zabývající se
socializací a hlídáním psů již od roku 2012. Za
tu dobu jsme se seznámili s mnoha psy a s jejich
povahami, včetně jejich nestandardního chování,
depresí, alergií, nemocí a různých psychických
úzkostí.

Dávkujte v poměru: 1 kapka / 1kg tělesné váhy
denně.

Naší snahou bylo vždy ke každému psímu
klientovi přistupovat individuálně a snažit se mu
pomoci především díky socializaci a získávání
důvěry.
Ne vždy to ale stačí a často je nutné použití
mediakace a veterinární péče. Ve spolupráci
se společností CannaCare jsme se díky těmto
poznatkům podíleli na vývoji přípravku
Cannadog CBD olej, který v mnoha případech
pomohl pejskům bez zásahu medicíny.

O přípravku:
CannaDog CBD olej – 3 % je olej pro vnitřní
užívání s vysokým obsahem CBD pro zdravé
kosti, zuby i svaly a správnou funkci imunitního
systému pejska. Poskytuje zklidnění při cestování
a dalších stresových situacích.
Jedno balení obsahuje 275 mg Full-spectrum
CBD. Jedna kapka obsahuje 1 mg Full-spectrum
CBD.

Podávejte s jídlem nebo po jídle, nejlépe na
večer nebo dle potřeby. Lze dávkovat přímo
do tlamy nebo do krmení.

Složení:
Full-spectrum CBD, olej z jater tresky arktické

Uchovávání:
Skladujte v suchu při teplotě 5–25 °C, chraňte
před přímým slunečním zářením.
Po otevření: uchovávejte při teplotě 2–8 °C,
spotřebujte do 3 měsíců.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti
vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Ukládejte mimo dosah dětí.

Další informace:
Doplněk stravy na přírodní bázi. Nepřekračujte
doporučené denní dávkování. Maximální
nepřerušená doba podávání je 1 měsíc.
Neslouží jako náhrada pestré stravy, veterinární
péče nebo léčiv doporučených veterinárním
lékařem.

Vhodné především pro:
• zdravé kosti a zuby
• podporu správné funkce imunitního systému
• uvolnění a zklidnění ve stresových situacích
(návštěva veterináře, cestování, atd.)
• udržení normální činnosti svalů
• dlouhodobou podporu správné činnosti
nervové soustavy
• ochranu buněk před oxidativním stresem
• podporu při léčbě zánětů
• udržení normální činnosti srdce
• zdravý zrak

Aktivní látky v 1 ml přípravku:
Full-spectrum CBD

27.5 mg

Omega 3
• z toho EPA
• z toho DHA

240 mg
80 mg
120 mg

Vitamin E

2 mg

Vitamin A

50 µg

Vitamin D

2 µg

V případě, že Váš pes užívá nějaký léčivý
přípravek, doporučujeme použití přípravku
konzultovat s vaším ošetřujícím veterinárním
lékařem.
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