
 
Hur du doserar och använder den svensktillverkade CBD-oljan inköpt från MedCam AB 
I kroppen hos alla människor och djur finns ett system som heter Endocannabinoida systemet. Receptorer i 
hela kroppen aktiveras av cannabinoider, antingen kroppens egna eller, som i detta fall med CBD-oljan, 
phyto-cannabinoider. När man intar denna olja, ökar kroppens mängd av aktiva receptorer. Efter ca 3 veckor 
är ett stort antal receptorer aktiva och hela det endocannabinoida systemet aktiveras därmed. 

CBD-olja för hundar är enkel att använda som ett kosttillskott. För bästa resultat rekommenderas minst 3 
veckors konsekvent användning så att hunden blir van vid CBD-oljans effekter. 

Doseringsanvisning 
Eftersom varje hund är unik och kroppsvikten varierar stort, rekommenderas att du testar fram dosen för att 
hitta den rätta mängden för just din katt. 

Normal mängd för hundar är 2 droppar per 5 kg kroppsvikt i maten per dag. Rekommendationen är att du 
börjar ge en droppe i maten första dagen, sedan två droppar andra dagen, tills du är uppe i rätt dos. 

Normalt räcker det med en dos per dag, men vid svårare besvär kan det behövas två till tre doser per dag. 
Man börjar se tydliga resultat på hälsa och beteende hos husdjuret inom några dagar. 

Skaka flaskan väl före varje användning och förvara gärna i kylskåp. Rådgör med din veterinär om ditt 
husdjur är dräktigt eller diar innan du börjar använda CBD-olja. 

CBD-oljan är ett bra komplement för hundar och andra husdjur, men särskilt för de som lider av allergier, 
ångest, beteendemässiga problem, artrit, immunsjukdomar, matsmältningsproblem, diabetes, cancer, EP-
anfall och kronisk smärta. 

Det rekommenderas ett uppehåll på 3-5 dagar efter 3 månaders användning. 

REKOMMENDATION: GE INTE MER ÄN 3 DROPPAR PER KG KROPPSVIKT OM DAGEN! 

_______________________________________________________________________________________ 

CBD-oljan som är tillverkad av Scandinavian Hemp är extraherad på det mest skonsamma sätt, som 
bevarar alla aktiva ämnen från plantan. Detta har visat sig befrämja effekten och minska behovet av 
att dosera stora mängder. Det är helt enkelt mycket effektivare när alla ämnen kan samverka 
synergiskt.
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