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Naturprodukter til hunde og katte.
Solanum produkterne er karakteriseret ved et stort indhold af de aktive stoffer og alligevel til fornuftige
priser.

Hud og pels

Hvor det er muligt anvendes rene planteprodukter, men oftest i meget koncentreret form for at opnå den
ønskede effekt.
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MSM - Irritationsdæmpende ved muskel/ledproblemer

Muskel-, sene- og ledproblemer

MSM (methylsulfonylmethan) indeholder let optageligt organisk svovl.
MSM har en irritationsdæmpende effekt ved muskel- og ledproblemer.
Tilstedeværelse af organisk svovl er også vigtigt for pelslaget og "neglene".

Solanum Mobility Vet - muskler, sener og led




Anbefalet daglig mængde til dyr på 1 til 5 kg: 0,15 gram,
6 til 10 kg: 0,4 gram,
11 - 20 kg: 0,5 gram,
21 - 30 kg: 0,75 gram,
31 - 50 kg: 1 gram.
Ved forebyggelse og vedligeholdelse anbefales halv mængde.
Indtagelse: pulveret blandes i dyrets foder eventuelt fordelt morgen og aften.

Muskel-, sene- og ledproblemer.
Indfanger urenheder i og omkring leddene, senerne og i muskulaturen.
Neutraliserer overskud af syre.

Solanum Mobility Vet neutraliserer og fjerner overskud af syrer og andre
affaldsstoffer, der har tendens til at sætte sig i led, sener og muskulatur.
Anbefalet daglig mængde: 1 tablet pr. 10 kg legemsvægt. Ved eksempelvis
et dyr på10 kg deles én tablet mellem morgen- og aftenfordring.
Indhold pr. tablet:

Kartoffelekstrakt (solanum tuberosum): 705 mg
Kakao (theobroma cacao): 80 mg

MSM fås i bøtter med 200 kapsler
og i pulverform i 250 gram, 1 kg, 2,5 kg og 5 kg.

Solanum Mobility Vet fås i bøtter med 90 tabletter eller 180 tabletter.

Solanum Detox - muskler, sener og led







Solanum Flex - ledbrusk og ledvæske

Muskel-, sene- og ledproblemer (også forebyggende).
Muskelafslapning.
Fjerner toksiner fra muskulaturen.
Neutraliserer overskud af syre.
Modvirker hævede og ømme muskler og led.
Modvirker stive muskler og led.

Solanum Flex indeholder naturlige næringsstoffer der indgår i ledbruskens byggesten.
Chondroitin medvirker til opretholdelsen af en elastisk og velfungerende ledbrusk. MSM sikrer
organisk svovl til opretholdelse af en sund ledbrusk.
Mangler ledbrusken elasticitet eller skal brusken i ledfladerne genopbygges, er der brug for
næringsstoffer som GAG’s (glucosaminoglycan). Dyr kan selv producere GAG’s ved hjælp af
glucosamin eller endnu bedre, den kan få tilført chondroitinsulfat. Chondroitinsulfat er den mest
fremtrædende GAG’s i brusken. Ud over at GAG’s er med til at vedligeholde eller genopbygge
ledbrusk, har det en anden meget vigtig funktion. GAG’s binder vand og sørger under normale
omstændigheder for at brusken indeholder omkring 80 % vand. Vandet gør at ledbrusken holdes
elastisk og dermed fungerer som depot for ledvæske, der presses ud imellem ledfladerne, når
ledet belastes.

I denne blanding kombineres de gode egenskaber fra
Solanum Mobility Vet og MSM.
Solanum Detox er også særdeles effektiv ved ledproblemer.
Anbefalet daglig dosis ved akutte problemer: 1 gram pr. 10 kg legemsvægt.
Ved forebyggelse og vedligeholdelse anbefales halv mængde.
Indtagelse: pulveret blandes i foderet morgen, (middag) og aften.
Indhold pr. 1 gram:

Solanum Flex består hovedsageligt af chondroitinsulfat, MSM og naturligt C-vitamin fra det
eksotiske acerolabær. C-vitamin indgår i dannelsen af ledbrusk. MSM (methylsulfonylmethan)
sikrer organisk svovl til opretholdelse af en sund ledbrusk. MSM har tillige en irritationsdæmpende
effekt ved muskel/ledproblemer.

MSM (methylsulfonylmethan): 273 mg
Kartoffelekstrakt (solanum tuberosum): 655 mg
Bukkehornsfrø-pulver: 73 mg

Solanum Detox fås i 100 gram, 750 gram og 2,5 kg.

Desuden indeholder Solanum Flex kartoffelekstrakt der fjerner affaldsstoffer og sørger for korrekt
syre-baseforhold i området omkring leddene.

Solanum Myosin Sport - muskeludvikling og pleje

Curcumin fra gurkemeje beskytter blandt andet bruskcellerne mod nedbrydning. Bukkehornsfrø
samt drueskindsekstrakt med et meget højt indhold af polyphenoler hjælper dyret med at optage
og udnytte alle disse stoffer optimalt.

Til dyr i træning og konkurrence, hvor det er vigtigt at støtte udvikling og
reparation af muskulaturen. Fjerner tillige affaldsstoffer/syre og forbedrer
mobiliteten. Anvendes også forebyggende.

Anbefalet daglig mængde ved akutte problemer:
1 gram pr. 10 kg legemsvægt.
Ved forebyggelse og vedligeholdelse anbefales halv mængde.

Myosin Sport indeholder en stor mængde aminosyrer, der er nødvendige for
at vedligeholde og reparere dyrets muskulatur under træning og
konkurrence. Aminosyren L-arginin sørger for optimal blodgennemstrømning
i kroppen, hvilket er vigtigt for muskulaturen under belastning og
efterfølgende restituering.

Indtagelse: pulveret blandes i foderet morgen, (middag) og aften.
Sammensætning pr. 1 gram:
Chondroitinsulfat min. 90% GAG’s:
133 mg
MSM (Methylsulfonylmethan) 99,9%:
500 mg
Kartoffelekstrakt, Curcurmin (95% Curcimin)
Drueskindsekstrakt 80% bioflavonoider
Bukkehornsfrø, Acerola-ekstrakt (17% C-vitamin):

Anbefalet daglig mængde ved akutte muskelproblemer og intensiv træning:
Kat/lille hund: 5 gram = 1 mål med lille top. Mellemstor hund: 8 gram = 2 mål.
Stor hund: 15 gram = 4 strøgne mål.
Forebyggende og vedligehold: 50%
Sammensætning pr. 5 gram:
L-Arginine: 0,75 gram, Kreatin monohydrat: 0,75 gram, MSM
(Methylsulfonylmethan):0,75 gram
Kartoffelekstrakt, Beta Caroten, Bukkehornsfrø og Aminosyrer (18 slags)

Solanum Flex fås i 100 gram, 750 gram , 2,5 kg og 5 kg.

Solanum Myosin Sport fås i 200 gram, 1,5 kg og 5 kg.
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Solanum Flex HA

-

ledproblemer og ledvæskeproblemer

Solanum Devils Claw Gel – ømme led og muskler

Solanum Flex HA er sammensat som Flex, men er desuden tilsat hyaluronsyre, der nok kendes bedst
som ”kunstig ledvæske”. Hyaluronsyre er i mange år blevet anvendt til direkte injektion i leddene.
Hyaluronsyren gør ledvæsken viskøs; det vil i praksis sige mere
smørende og støddæmpende.
Dyr der er udsat for en inflammatorisk tilstand i et led, får ofte en tynd
vandig ledvæske. Dette ses f.eks. ved forvridninger. I sådanne
tilfælde har dyret brug for en reparation af ledvæsken. Med alderen
falder niveauet af hyaluronsyren i ledvæsken, hvorfor ældre dyr også
kan have gavn af et tilskud.



Lindrende effekt.



Køler og blødgør huden.

Anbefalet daglig mængde ved akutte problemer:
1 gram pr. 10 kg legemsvægt.
Ved forebyggelse og vedligeholdelse anbefales halv mængde.
Indtagelse: pulveret blandes i foderet morgen og aften.

Effekten kan forstærkes ved samtidig at blande den flydende Solanum
Devils Claw i dyrets foder.

Solanum Devils Claw Gel indeholder Devils Claw tinktur (venustorn),
glycerin, isopropanol, carboxyvinyl-polymer og triethanolamin.
Solanum Devils Claw Gel påsmøres ømme muskler og led, hvor gelen
hurtigt dæmper generne. Gelen dæmper også kløe og svie fra
insektstik.
Gelen virker også i dybden, da de aktive stoffer trænger gennem huden.

Solanum Devils Claw Gel fås i bøtter af 100 gram, 250 gram og 800
gram.

Sammensætning som for Solanum Flex, dog er der tilsat 3,3 mg
hyaluronsyre pr. 1 gram.
Fås i 100 gram, 750 gram, 2,5 og 5 kg.

Luftvejsproblemer

Solanum Flex HA Plus - ledproblemer og ledvæskeproblemer

Solanum Air

Solanum Flex HA Plus er et meget kraftigt flydende tilskud, der indeholder
Glucosamin og Chondroitin, MSM, Hyaluronsyre (HA), Devils Claw og C-vitamin.



Afhjælper halsirritationer.



Giver luft.



Forbedrer dyrets immunforsvar.

Sammensætning pr. ml:
Glucosamin 350 mg
Chondroitinsulfat 160 mg
MSM (Methylsulfonylmethan), 200 mg
Hyaluronsyre 1,2 mg,
C-vitamin og Devils Claw ekstrakt.

- luftveje

Solanum Air indeholder lægestokrose, rød solhat (echinacea),
hvidløg, vejbred, snerle, lakridsrod, følfod, alkohol og vand.
Planterne er kendt for deres gunstige effekt over for halsproblemer og for at styrke immunforsvaret.

Må ikke bruges til drægtige dyr.
Anbefalet daglig mængde: 1 ml pr. dag. pr. 10 kg legemsvægt
Indtagelse: væsken blandes i dyrets foder. Ryst flasken inden brug.

Anbefalet daglig dosis:
katte og små hunde: 1,5 ml
store hunde: 3 ml

Solanum Flex HA Plus føres i 250 ml, 1 liter og 2,5 liter.

Indtagelse: væsken blandes i dyrets foder.
Solanum Air fås i 250 ml og 1 liter flaske.

Solanum Devils Claw – ømme led og muskler


Modvirker ømme led og muskler.



Øger smidighed.

Solanum Cough - hals og næse

Solanum Devils Claw er effektiv til at lindre ømhed.
Kan også anvendes sammen med Mobility Vet, Detox, Flex og Flex HA.
Solanum Devils Claw indeholder Devils Claw (venustorn), alkohol og vand.



Afhjælper halsirritationer.



Giver luft.

Solanum No Cough indeholder æblecider eddike, honning, aloe vera, mentol,
eukalyptusolie og koncentreret citronjuice.

Anbefalet daglig dosis: katte og små hunde: 5 ml, mellemstore hunde: 7 ml,
store hunde: 10 ml.
Vedligeholdelse: efter 2 til 3 uger med normal dosis anbefales det at gå
langsomt ned til den halve dosis. Væsken blandes i dyrets foder.

Anbefalet dosis om morgenen og eventuelt om aftenen:
katte og små hunde: 1,5 ml
store hunde: 3 ml

Effekten kan forstærkes ved samtidig at påsmøre de ømme områder med Solanum
Devils Claw Gel.

Indtagelse: væsken blandes i dyrets foder eller indgives direkte i munden med
en sprøjte.

Må ikke bruges til drægtige dyr.

Solanum Cough fås i 250 ml og 1 liter flaske..

Solanum Devils Claw fås i 250 ml flaske og måleflaske af 1 liter.
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Mave, tarm og alm. velbefindende

Solanum B-Plus Vitamin - flydende B-vitaminer
Solanum B-Plus Vitamin Supplement er et flydende B-vitamin tilskud, der
anvendes som hjælp til restitution efter sygdom og til at stimulere appetitten.
Retter ofte op på sløvhed og mat pels. B-vitamin kan også have en
beroligende effekt.

Solanum Probiotics - mod nervøs mave
Solanum Probiotics normaliserer tarmfloraen ved hjælp af sunde
mælkesyre- og eddikesyre-bakterier.

Optages hurtigt i blodet, da der er tilsat druesukker og honning.
Indhold pr. liter:
B1-vitamin
B2-vitamin
B6-vitamin
B12-vitamin

Ingredienser:
Druesukker
Bio-Mos 4000 mg/kg,
Lactobacillus cidophilus,
Bifidobacterium, i alt 2 milliader cfu/g.

2.000 mg
600 mg
600 mg
5.000 mcg

Anbefalet daglig mængde:

Anbefalet daglig mængde:
0,5 gram pr. 10 kg legemsvægt.
Ved vedligeholdelse og forebyggelse anbefales halv mængde.
Indtagelse: pulveret blandes i dyrets foder.

op til 10 kg: 2 ml
11 - 20 kg: 3 ml
21 - 30 kg: 4 ml
31 - 40 kg: 5 ml
41 - 50 kg: 6 ml

Solanum Probiotics fås i bøtter af 100 g, 400 g og 1,5 kg.

Indtagelse: væsken blandes i foderet.
Solanum B-Plus Vitamin fås i 250 ml, 1 liter og 4 liter.

Solanum Iron & Vitamin - jernkur

Solanum Mega Biotin - negle og hår

En flydende blanding af jern, kobber og mineral/vitamin-tilskud med meget høje koncentrationer af
essentielle stoffer. Optages hurtigt.



Styrker neglenes kvalitet og vækst.

Anvendes når blodprocenten er lav og dyret udviser sløvhed eller ”kører træt”.



Styrker hårlaget.

Indhold pr. kg:
A-vitamin
D3-vitamin
E-vitamin
K-vitamin
B1-vitamin
B2-vitamin
B6-vitamin
B12-vitamin
C-vitamin
Niacin
Pantotensyre
Jern
Kobber
Lysin
Methionin

Solanum Mega Biotin indeholder hele 12.500 mg biotin pr. kg samt bio-tilgængeligt zink i form af
zinkmethionat.

900.000 iu
200.000 iu
4.000 iu
85 mg
2.000 mg
2.000 mg
1.000 mg
5.000 mcg
1.500 mg
500 mg
2.000 mg
10.000 mg
1.500 mg
25.000 mg
15.000 mg

Anbefalet daglig mængde:

Kobolt
125 mg
Jod
10 mg
Selen
30 mg
Mangan
12.000 mg
Kolin
12.000 mg
Zink
4.000 mg
Folinsyre
500 mg
Kaliumsorbat
4.000 mg
Magnesium
700 mg
Biotin
34 mg
Svovl
9.000 mg
Zinkmethionat 7.000 mg
Calsium
4,25 %
Fosfor
2,25 %
Natrium
5%

Anbefalet daglig dosis: 0,6 gram pr. 10 kg legemsvægt.
Indtagelse: pulveret blandes i dyrets foder.
Indhold:
Biotin
Zinkmethionat
Zink organisk bundet
Zink (total)
Kobber
Kobolt
Cholinchlorid
Lysin
Methionin
MSM (methylsulfonylmethan)
Vitamin C
Yea-Sacc (ølgær)

op til 10 kg: 2 ml
11 - 20 kg: 3 ml
21 - 30 kg: 4 ml
31 - 40 kg: 5 ml
41 - 50 kg: 6 ml

Indhold pr. kg: pr. dosis af 0,6 gram
12.500 mg
7,5 mg
65.000 mg
39 mg
4.000 mg
2,4 mg
12.700 mg
7,62 mg
880 mg
0,53 mg
50 mg
0,21 mg
9.000 mg
5,4 mg
5.800 mg
3,5 mg
5.800 mg
3,5 mg
21.000 mg
12,6 mg
10.000 mg
6,0 mg
1.250 mg
0,75

Solanum Mega Biotin fås i 500 gram, 1,5 kg og 5 kg.

Indtagelse: væsken blandes i dyrets foder.
Solanum Iron & Vitamins fås i 250 ml, 1 liter, 2,5 liter og 5 liter.
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Hud og pels

Solanum Vitamin E Plus - opbygning og beskyttelse af muskulatur
Flydende E-vitamin med lysin og ginseng.
Indhold:
Vitamin E
Vitamin C
Selen
Ginseng Ekstrakt
Lysin

Pr. liter
50.000
40.000
35
1000
200.000

Solanum Itch Less - modvirker kløe og eksem
ie
mg
mg
mg
mg

Solanum Itch Less er et kraftigt planteekstrakt til modvirkning af kløe og
vedligeholdelse af en sund hud og pels.
Solanum Itch Less indeholder et udtræk af morgenfrue, mælkebøtte,
nælde, hvidløg, og havalger.

Anbefalet daglig mængde:
op til 10 kg: 1,5 ml
11 - 20 kg: 2,5 ml
21 - 30 kg: 3 ml
31 - 40 kg: 4 ml
41 - 50 kg: 5 ml

Anbefalet daglig dosis: 2,5 ml pr. 10 kg legemsvægt.
Væsken blandes i dyrets foder.
Solanum Itch Less kan også benyttes til at vaske de plagede områder på hunden
eller katten: 40 ml blandes i 0,5 liter vand.
Itch Less fås i flasker af 250 ml og 1 liter.

Solanum Vitamin E Plus fås i flaske af 250 ml, måleflasker af 1 liter
og dunke af 2,5 liter og 5 liter.

Solanum MSM Healer Cream - sår og skrammer
Solanum MSM Healer Cream er effektiv til små-skrammer og irriteret hud.
Solanum MSM Healer Cream indeholder MSM, aloe vera, zink, castor olie,
tea tree olie, lavendelolie, jojoba olie og kamille ekstrakt.
Solanum MSM Healer Cream fås i bøtter af 100, 250 og 500 gram.

Solanum Verm Repel

– naturligt ormehæmmende middel

Baseret på et kraftigt ekstrakt af planterne Quassia, Kanel, Pebbermynte,
Cayennepeber, Hvidløg, Kamille, Bukkehorn, Ingefær, Ginger,
Pebermynte, Fennikel, Lakridsrod, Malurt, Burresnerre.
Synergieffekten fra disse planter lægger en effektiv dæmper på
parasitterne. Kuren virker ikke som giftstof, men hæmmer parasitæggenes
udklækning. Den flydende form er let optagelig og sikrer den fulde effekt af
plantestofferne.

Solanum Arnica Gel - forvridninger
Solanum Arnica Gel påsmøres ved forstuvninger,
hævelser, øm muskulatur og ømme led. Gelen øger
blodcirkulationen lokalt og optimerer dermed
en naturlig heling.

Må ikke anvendes til drægtige dyr.
Den naturlige kur medfører ingen kendte forstyrrelser af tarmfloraen og
medfører minimal risiko for resistensproblemer.

Gelen indeholder arnica, troldhassel, MSM og allantoin.
Solanum Arnica Gel fås i bøtter af 250 gram og 500
gram.

Anbefalet mængde per dag:
Op til 2 kg: 1 ml/dag.
3 til 7,5 kg: 2,5 ml/dag.
8 til 22 kg: 5 ml/dag.
23 til 32 kg: 7,5 ml/dag.
Over 32 kg: 10 ml/dag.
Indtagelse: væsken blandes i dyrets foder. Ryst flasken inden brug.
For at få den fulde effekt anbefales en kur over 5 dage hver måned.

Solanum Detangle Spray - pelstrimning
Solanum Detangle Spray løsner effektivt sammenfiltrede hår,
således at trimme-tiden nedsættes betydeligt.

Føres i 100 ml, 250 ml, 1 liter og 4 liter.

Pelsen får en flot glans, der er beskyttet mod støv og snavs.
Solanum Detangle Spray indeholder silikoneemulsion og hjælpestoffer.
Fås i 500 ml sprayflasker.
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Solanum Purple Spray - sår-spray
Solanum Purple Spray er et effektivt desinfektionsmiddel til mindre sår og skrammer.
Sprayen indeholder methylviolet, aloe vera og isopropanol.
Solanum Purple Spray fås i 250 ml sprayflasker.

Solanum Wound Powder - sårpudder
Solanum Wound Powder er til mindre sår.
Pudderet får blodet til at størkne (koaguleringsmiddel).
Desinficerer og tørrer såret.
Pulveret pustes ind i såret ved et let tryk på midten af bøtten.
Indeholder aluminiumkaliumsulfat, svovlpulver, tanninsyre, aktivt kul, kobbersulfat,
calciumhydroxid og jodoform.
Solanum Wound Powder fås i bøtter af 125 gram.

Solanum Microlat Shampoo & Conditioner - naturlig antibakteriel
shampoo
Shampoo til grundig vask af hund og kat.
Solanum Microlat Shampoo & Conditioner indeholder en gruppe naturlige
essentielle olier (Microlat), der bekæmper bakterier og svamp.
Fås i 250 ml og 1 liter flaske.

Solanum Microlat Disinfectant - ringorm m.m. - desinfektionsvæske
Microlat Disinfectant indeholder en gruppe naturlige essentielle olier (Microlat), der bekæmper bakterier
og svamp. Et miljøvenligt produkt, der kan benyttes både direkte på dyr og i deres omgivelser.
Ved korrekt fortynding kan Microlat Disinfectant benyttes til at rense åbne sår.
25 ml blandes i 2 til 4 liter vand.
Fås i flasker af 250 ml, måleflasker af 1 liter og færdigfortyndet i 1 liter sprayflaske.

Solanum Lice & Mange Control - utøj
Naturprodukt mod lopper, lus, skab og tæger.
Sprayes og evt. gnides ind i dyrets pels på de angrebne
områder, hvor det skal tørre ind. Gentages dagligt til problemet
er overstået.
Lice & Mange Control indeholder planteekstrakter.
Fås i 250 ml flasker samt 200ml og 500 ml sprayflasker.

Solanum A/S
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege

Solanum Blue Shampoo - til hvide dyr
Shampoo og konditioner specielt til hvide dyr.
Kan også anvendes til forbedring af farvedybden for andre
Pelsfarver.

T: 55 86 80 11

Solanum Blue Shampoo fås i flasker af 500 ml.

mail@solanum.dk

F: 55 86 80 12
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