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Din hund förtjänar
det bästa

Svensktillverkade tillskott och
djurvårdsprodukter sedan 1954

Vetenskaplig forskning ligger till grund för alla våra
produkter. Vår kunskap och långa erfarenhet, och våra
rådgivare som är specialister inom fysiologi och nutrition,
hjälper dig ge rätt förutsättningar för en sund och välmående
hund. Eftersom hundar är individer, har vi ett brett sortiment
för att täcka alla behov. Alltid högsta kvalitet. Alltid stor del
verksamt ämne. Alltid tillverkat i Sverige.
För det är din hund värd.

MultiVitamin
Förser hunden med de viktiga
vitaminerna och mineralerna

B-Vitamin

V I TA MINE R OCH MINE R A L E R

• Mikronäring är viktigt för en välmående hund
• Multivitamin förser hunden med de viktigaste vitaminerna och
mineralerna hunden behöver
• Rekommenderas till hundar som utfodras med färskfoder, är
hårt arbetande samt de som inte får full fodergiva på grund av
övervikt

Innehåller alla B-vitaminer
som spelar en viktig roll
• Stöttar din hund vid pälsfällnig, hårt arbete eller dräktighet
• B-vitamin påverkar bland annat hundens näringsomsättnig,
produktion av nya blodkroppar och underhåll av celler
• B-vitamin kan med fördel ges till hundar med nedsatt
allmäntillstånd

Vitaminer & Mineraler
Utsidan speglar ofta hur vi mår på insidan, en hund med
glansig frisk päls signalerar välmående. Din hund kan
behöva extra stöd vid olika situationer och perioder i livet.
T ex vid pälsbyte och pälssättning kan extra B-vitamin
underlätta. Hundar som arbetar eller tränar mycket, är
konvalescenta eller tikar som har eller haft en valpkull,
kan behöva tillskott av vitaminer, mineraler och fettsyror
för snabbare återhämtning. Vi har väl utvalda produkter
med viktiga näringsämnen för att kunna tillgodose just
din hunds individuella behov.

När behöver min hund tillskott av B-vitamin?
Det finns åtta olika B-vitaminer som alla spelar en viktig roll i hundens kropp, bland annat för hundens energi- och
proteinomvandling, nervsystem samt hud- och pälskvalitet. Exempelvis är Thiamin (B1) viktigt för hundens
ämnesomsättning och kan bidra till en ökad aptit. Niacin (B3) är viktigt för energi- och proteinomvandlingen och
Folsyra (B9) är viktig för bildandet av DNA och RNA. Extra tillskott av B-vitamin är särskilt lämpligt för tikar inför
parning och under dräktigheten. B-vitamin kan vara fördelaktigt för en hund som tränar hårt, under fällning och vid
stressande miljöombyten.
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MaxDigestive
Ett uppskattat prebiotiskt tillskott för
dagligt underhåll av en orolig mage

M A GE & TA R M

• Prebiotiska fibrer bidrar till att skapa balans i hundens tarm och
optimera näringsupptaget
• MaxDigestive är ett uppskattat tillskott till hundar som tränar
aktivt, reser mycket, har hög energi eller är oroliga och behöver
hjälp att hålla magen i god balans
• För hundar som har svårt att hålla hullet och nedsatt pälskvalitet

LinfröOlja
Högkvalitativ olja med naturligt
antiinflammatoriska egenskaper
• Innehåller höga halter av både omega -3 och omega -6
• Skonsam för mage och tarm
• Det höga innehållet av omega -3 ger en positiv effekt på
kroppens syresättning vilket är gynnsamt för aktiva samt
unghundar under inlärningsprocessen
• De höga nivåerna av omega - 6 har en stärkande och positiv effekt
på hud och päls

Mage & Tarm
Obalans i hundens mag- och tarmkanal kan orsakas av
foderbyte, miljöombyte eller att hunden ätit något olämpligt.
En stabil tarmflora och en väl fungerande mage är avgörande
för ett optimalt näringsupptag och en välmående hund. Preoch probiotika bidrar till en balanserad tarmflora, förbättrad
matsmältning och ett optimerat näringsupptag. Samtidigt
motverkar ett stabilt pH-värde utvecklingen av toxiska bakterier.

Hund med orolig mage?
Genom att hjälpa din hund att bibehålla en frisk mag- och tarmkanal så förbättrar du hundens hälsa. I matsmältningskanalen
finns kroppens största mängd immunceller. I hundens matsmältningssystem är tunntarmen extra viktig. Där absorberas
vitaminer, mineraler, proteiner, kolhydrater och fetter. Tunntarmen är täckt av celler som hjälper matsmältningen samt en
mikroflora av ”goda” bakterier. Genom att ge tillskott med prebiotika som hjälper till att balansera hundens mikroflora bidrar du
till att ge din hund en friskare mage och stärka immunförsvaret
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MaxGLM+

• Högkvalitativ, lättupptaglig glukosamin
• För äldre hundar med led- och broskslitage
• Formulerad i en välsmakande prebiotisk jästkultur

• Rent extrakt av grönläppad mussla
• Naturligt innehåll av glukosaminglykaner och
omega -3 som är viktiga för brosk och bindväv
• Formulerad i en välsmakande prebiotisk jästkultur

L E DE R

MaxGlucosamine+

Vad är kollagen?
Kollagen är egentligen en grupp av olika
proteiner. Idag finns 28 olika kollagener
identifierade men de vi vet mest om är kollagen
1-4. Kollagen är det vanligast förekommande
proteinet i hundens kropp och även i hundens
leder. Kollagen är med andra ord en mycket viktig
komponent för att leden ska kunna fungera
korrekt.

Leder
Både sport- och sällskapshundar kan behöva extra
näringsmässigt stöd för optimal ledfunktion. Ledtillskott
kan ges för att främja god rörlighet och ledhälsa under hela
hundens liv. Det kan även ges till hunden som visat tecken
på ökad stelhet och minskad rörlighet. För att fungera
korrekt och inte slitas ut behöver leden flera nödvändiga
näringsämnen. Vi har ett brett utbud av ledtillskott som passar
både sällskapshunden och den hårt tränande individen.

Collagen
• Kollagenpeptider
• Lämpar sig för underhåll och rehabilitering av senor, leder
och ligament
• Vid broskslitage
• Tillsatt hyaluronsyra optimerar ledvätskans
funktion och kvalitet
• MSM säkrar upptaget av tillskottet och stödjer
muskulaturen runt leden

När kollagen kommer in i kroppen bryts det
ned till peptider som sen levereras till den del
av kroppen som behöver det mest. Kollagen
används bland annat till uppbyggnad av brosk,
senor och ligament. Hydroliserat kollagen är redan
nedbrutet till kollagenpeptider och förser hunden
med färdiga byggstenar som är nödvändiga för
leder, ligament och senor.
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Hyaluron 365
Ett av de mest populära ledtillskotten för hundar på marknaden och
resultaten talar för sig själva!

L E DE R

Hyaluron 365 är nyckeln till en välmående, frisk och
aktiv hund.

För att bygga en hållbarhet hos din hund krävs ibland lite hjälp på
vägen. Hyaluron 365 innehåller högmolekylär hyaluronsyra som
stödjer hundens ledvätska så att den kan bibehålla sin viskositet och
stötdämpande förmåga. Hyaluron 365 innehåller även MSM,
glukosamin och kondroitinsulfat vilket hjälper kroppen att klara all
den påfrestning leden utsätts för dagligen vid träning och aktivitet.
Kan ges i förebyggande syfte och kan även ges till den äldre hunden
med ledstelhet.
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Individanpassad
rådgivning
Skapa de bästa förutsättningarna för prestation
och välmående. Våra kvalificerade experter
erbjuder kostnadsfri rådgivning baserad på
din hunds individuella behov.
Kontakta support@trikem.se
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Muskler
För att din hund ska prestera och må bra är det viktigt att den
får näring i rätt mängd och av hög kvalitet. Behöver din hund
extra, snabb energi för explosiva sprinter? Ett bra stöd för att
jobba flera timmar i sträck? Eller extra stöd för återhämtning
och koncentrerad näring för musklerna? Vårt breda utbud
täcker din hunds alla behov, oavsett ras. Hos oss hittar du
också utvärtes produkter som liniment och kylgel.

MaxMSM

Radital VärmeSalva

• MaxMuscle är det optimala muskeltillskottet till din hund
• De essentiella aminosyrorna stöttar
musklernas uppbyggnad och återhämtning
• Bidrar till smidiga och starka muskler
• Formulerad i en välsmakande prebiotisk
jästkultur

• Med MSM, en organisk svavelförening
som har stor påverkan på cellernas
välmående
• MaxMSM är för hundar som har stel
muskulatur, lätt får mjölksyra och kräver
extra lång återhämtning
• Tillskott av MSM säkrar näringstillförsel till
muskeln och utförsel av slaggprodukter

• Linimentsalva som ger långtidsverkande
värme
• Massera på ömma muskler och svullnader
• Lättarbetad salva med doft av kanel och
kryddnejlika

Radital KylGel

Radital Liniment

Radital LinimentGel

• Kyla kan lindra genom att minska
blodgenomströmningen till den skadade
vävnaden
• Ger snabbt en effektiv kyla
• Använd på inflammerade områden och
svullnader
• Massera på utsatta leder och ligament i
förebyggande syfte

• Flytande liniment lämpligt för långhåriga hundar
• Kan med fördel användas inför träning
och aktivitet för att bidra till effektivare
uppvärmning
• Dubbelverkande som först ger en
kylande och sedan värmande effekt
• Använd på utsatta, ansträngda muskler,
senor och ligament efter arbete för
effektiv återhämtning

• Liniment i gelform lämpligt för korthåriga
hundar
• Kan med fördel användas inför träning
och aktivitet för att bidra till effektivare
uppvärmning
• Dubbelverkande som först ger en kylande
och sedan värmande effekt
• Använd på utsatta, ansträngda muskler,
senor och ligament efter arbete för
effektiv återhämtning

MU S K L E R

MaxMuscle
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MaxActivity
Tillskottet som ger bästa möjliga stöd för en aktiv hund,
för dig som inte vill ge flera olika tillskott.

MU S K L E R

MaxActivity är det optimala tillskottet för dig
som vill ge din hund bästa möjliga stöd utan att
behöva ge flera olika tillskott, den enkla lösningen
för den aktiva hunden. MaxActivity optimerar
förutsättningarna för hundens prestation, stöttar
leder och ger kroppen rätt näring för bästa
återhämtning.
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MaxActivity innehåller selen, E-vitamin och MSM för att
optimera musklernas funktion och återhämtning, kollagen för
att stötta ligament och leder, lecitin för att stötta magen och
flera viktiga mineraler för den arbetande kroppen.

Vår kunskap är din
Ju mer vi förstår om våra hundar, desto
bättre blir vi på att ta hand om dem.
Därför har vi skapat Trikem Academy, en
kunskapsbank för alla hundägare. Här
fördjupar vi oss i utfodring, anatomi,
fysiologi, träningslära och mycket annat.
Titta in på trikem.se/academy och passa på att följa
våra sociala kanaler för inspiration och senaste nytt.

Vi fyller ständigt på med nya artiklar.
Oavsett om du har en älskad familjehund
eller om du tränar och tävlar aktivt med din
hund, hoppas vi att du ska ha glädje av vår
Academy.

ACADEMY
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Energy Booster
Extra energiboost när det behövs som
mest och det självklara valet för den
högpresterande hunden.

T E MP E R A ME N T

• Energiboost med MCT- och CLA- oljor
• Booster ger lättillgänglig energi och effektiviserar kroppens
fettförbränning via CLA- oljorna
• Ges i samband med tävling för extra energiboost när det
behövs som mest

ReHydrate
För effektiv återhämtning efter
träning under varma förhållanden
•
•
•
•

Temperament
För att prestera på topp behöver din hund vara i balans
både mentalt och fysiskt. En stressad och nervös hund
som har svårt att varva ner kan lida av hormonell
underproduktion eller brist på viktiga mineraler och
aminosyror. Bland våra produkter finns tillskott för både ett
mentalt välmående och för extra snabb energi till din hund.

För snabbare återhämtning efter träning och arbete
Kan ges efter vätskeförlust vid sjukdom eller diarré
För bibehållen vätske- och elektrolytbalans
Löses enkelt i hundens dricksvatten

Vad är MCT- och CLA-olja?
MCT är en förkortning för Medium Chain Triglycerides, alltså oljekedjor som är kortare än de vi hittar i “vanlig” foderolja.
Fördelen med MCT-olja är att den enklare tas upp av kroppens celler och snabbt kan omvandlas till användbar energi.
CLA är en förkortning av Conjugated Linoleic Acid, en grupp fettsyror som effektiviserar kroppens fettförbränning.
Tack vare kombinationen av MCT- och CLA-olja ger Energy Booster ork och uthållighet när det behövs som mest.
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MaxRelax
Effektivt och uppskattat tillskott för att skapa harmoni och balans samt
hjälper hunden att snabbare återfå fokus och koncentration.

T E MP E R A ME N T

Upptäck våra produkter för dig!
Ont i leder och muskler?
Att hundar kan bli stressade, nervösa och ofokuserade är
vanligt. Stress är en kemisk reaktion, skapad av en rad olika
hormonutsöndringar. För att reglera stressen krävs det att
kroppen skapar det motbalanserade hormonet serotonin.
Till det behöver kroppen tryptofan, tiamin och magnesium.
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MaxRelax innehåller alla de viktiga ämnen som krävs för att balansera och
hjälpa hunden att snabbare återfå fokus och koncentration. MaxRelax kan
ges både som ett dagligt tillskott och i samband med förväntade stressande
situationer som resor, tävlingar, fyrverkerier, höga ljud eller miljöombyte.
MaxRelax är ytterst uppskattat av hundägare som beskriver tillskottet som
mycket effektivt.

Hyaluron är ett populärt tillskott för människor eftersom den kan bidra till normal ledfunktion.
Hyaluronsyra har en unik förmåga att dra till sig vatten och ger på så vis ledvätskan sin
viskositet och stötdämpande förmåga.
MSM är ett tillskott för muskler och leder. MSM finns naturligt i kroppen och bidrar till
överföringen av näringsämnen till kroppens celler.
Radital LinimentGel är ett av Sveriges mest populära liniment. Hästkuren för en värkande
kropp, välgörande för stela och ömma muskler.

Trikem har även ett brett sortiment för Häst. Ni hittar hela produktutbudet på trikem.se
21

KlorhexidinSpray

• Fysiologisk koksaltlösning för rengöring av mindre
sår, hudskador och ögon
• För rengöring av spruckna tassar
• Smidig förpackning som möjliggör bra spoleffekt

• Antiseptisk spray för mindre sår och skadad hud
• Rengör först huden från smuts innan du sprayar
med klorhexidinspray
• Smidig förpackning med praktiskt spraymunstycke

U T VÄ R T E S VÅ R D

Koksaltlösning

I hundens förbandslåda:

Utvärtesvård
Med ett välfyllt hundapotek kan du känna dig lugn. Vi har
produkter för både rengöring och vård av sår när olyckan
varit framme. Bland våra vårdprodukter hittar du också
salvor för sprucken och torr hud, skonsamma schampon
och återfuktande balsam.

KlorhexidinSchampo
• Milt antiseptiskt schampo för känslig hud eller
hudåkommor
• För skadad och irriterad hud
• Innehåller återfuktande ämnen för att undvika
uttorkning av huden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koksaltlösning
Klorhexidinspray
Klorhexidinschampo
Sax
Pincett
Plasthandskar
Sterila sårkompresser
Bomull
Gasbinda
Elastiskt självhäftande bandage
Plåstertejp
Termometer
Munkorg/Nosögla
Fästingutdragare
Vita handdukar
Värmefilt (aluminiumfilt)
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AloeVera Shampoo & Conditioner

U T VÄ R T E S VÅ R D

Shampoo

Conditioner

• Fräsch doft av citrus
• Drygt, milt schampo lämpligt för
hundar som tvättas regelbundet
• Återfuktar pälsen och ger lyster
och karaktär

•
•
•
•

Fräsch doft av citrus
Vårdande balsam för extra styrka och glans
Motverkar tovor och slitage
Milt och lämpligt för hundar som
tvättas regelbundet

U T VÄ R T E S VÅ R D

Schampo med aloe vera som effektivt rengör och ger
pälsen styrka och lyster.

Aloe Vera är välkänt för dess positiva effekt på hud
och päls. Trikems AloeVera Shampoo är effektivt
rengörande samtidigt som det gör pälsen stark
och lyfter fram den naturliga lystern.

AloeVera Conditioner återfuktar hundens päls för att bibehålla
dess isolerande och vattenavstötande kvalitet samtidigt som
det motverkar tovor och slitage. AloeVera Shampoo och
AloeVera Conditioner är ett bra val för den noggranna och
medvetna hundägaren.
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Vitamin Shampoo

Tassalva

• Fräsch doft av citrus
• Vitamin Shampoo ger pälsen en fyllig
volym och glans
• Återfuktar pälsen och gör pälsen mjuk

• Lättanvänd salva för torra, spruckna trampdynor
• Olja från Tea Tree ger en mild antiseptisk effekt
• Bivax och vegetabiliska oljor bildar en skyddande
hinna och förhindrar uttorkning
• Skyddar trampdynor mot kyla och salt
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Kunskap och kvalitet
är vårt signum
Kvalitet betyder allt för oss. Så har det varit ända sedan
vår grundare, Kjell Gustafsson, tog fram vår
första produkt för över 60 år sedan.

Kontakta oss
Med hundar i hjärtat och hundsport på hjärnan, är vi en samling
riktiga nördar. Vi har många års erfarenhet av näringslära, biologi,
fysiologi och kemi. Den kunskapen delar vi gärna med oss av.
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig med dina frågor och fundering.

Telefon
+46 (0) 40-94 40 10

Vill du läsa mer om våra produkter?
Besök oss på www.trikem.se

Har du frågor eller funderingar?
För att säkerställa vår höga kvalitet med största möjliga hänsyn till
miljön, sköter vi än idag tillverkningen själva med två egna produktionscenter i Klågerup och Malmö. Vi följer forskningen och utvecklar
ständigt våra produkter i takt med att förutsättningar och behov
förändras. Med kunskap och passion hjälper vi dig att ge din hund
rätt förutsättningar för både välmående och prestation.
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Kontakta oss på support@trikem.se

Följ våra sociala kanaler:
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www.trikem.se

