Är du

hundallergiker

men älskar hundar?

Unik
nyhet!

Hunden lämnar avtryck ...
Hundar lämnar ”osynliga” spår av allergen efter sig.
De sprids via kläder till allmänna platser såsom
kollektivtrafik, arbetsplatser och skolor. Spår som
drabbar hundallergiker. Många måste därför begränsa
sitt umgänge till människor och platser utan husdjur.
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Den där lilla hundvalpen som skänker så mycket
glädje till familjen med barn, kan skänka lika mycket
problem för ett annat barn. Hen kanske går i samma
klass som det glada barnet med hundvalpen. Om du
tvättar din hund med Allergenius Dog specialschampo
bidrar du till att göra den mindre allergiframkallande.

Nu finns det ett
schampo som
gör hundar mer
allergivänliga
Är du hundallergiker och kan inte föreställa
dig ett liv utan hund? Vissa tycker att man
inte borde ha hund som allergiker och andra
tycker att hundarna absolut inte ska få vara i
sängar och soffor. Men kärleken till djuren får
oss att göra stora uppoffringar och vi väljer
ju själva vilka. Tänk om hundlivet inte skulle
behöva vara lika begränsande, trots allergi?
Och tänk om även hundallergiker utan hund
inte behövde drabbas lika hårt.
Allergenius® Dog specialschampo har tagits fram
för att underlätta livet för hundallergiker.

Därför är schampot unikt:
Minskar allergener med upp till 90%
Stärker och vårdar huden,
många upplever finare päls
Drygt, lättflytande och
enkelt att använda
Oparfymerat (milt för känsliga hundar)
4 av 5 tycker att det fungerar

Myten om allergi
vänliga hundraser
Tror du att det finns allergivänliga hund
raser? Det är nämligen en myt. Hur pass
allergivänlig en hund är skiljer sig mer
mellan individuella hundar än mellan
hundraser. Därför kan det vara så att du
tål din hund men inte kompisens hund av
samma ras.
Ämnen som orsakar allergiska reaktioner kallas
allergener. Det finns sex stycken kända hundallergen
som hunden utsöndrar i form av mjäll, saliv och urin.
Alltså är det inte pälsen man reagerar mot, utan
hundens mjäll. Och varje individ har enligt forskning
olika mängder allergen.

Omtanke om omgivningen

Om du rengör hunden regelbundet med ett specialschampo, minskar utsöndringen av allergen.
Då hjälper du också andra allergiker som kommer
i kontakt direkt eller indirekt med din
hund. Använder du fel produkter
kan du få motsatt effekt.

Hur pass allergivänlig en hund är skiljer sig mer
mellan individuella hundar än mellan hundraser.

Inte ett vanligt
schampo
Allergenius Dog specialschampo är ett unikt
svensktillverkat schampo
som tagits fram under
läkemedelsnära former.
Schampot är djuprengörande och minskar förekomsten av allergener,
fjällande hud och mjäll.
®

Minskar allergener

Tester gjorda under utvecklingen
av specialschampot har visat på
upp till 90 procents minskning
av allergener redan efter första
tvätten. Genom att tvätta din
hund regelbundet (1 gång per
1-2 v) kan hunden bli mindre
allergiframkallande.

Stärker hundens hud

Innehåller en effektiv kombination
av hudvårdande och återfuktande
ingredienser som stärker hundens
hud- och barriärfunktioner. Det
förebygger fjällande hud, svamp
och mjällbildning.

Fin päls

Schampot innehåller även
pälsvårdande ingredienser.
Testpersoner upplevde att
schampot gjorde pälsen
fluffig och fin och att balsam
inte längre behövdes.

Oparfymerat och drygt

Av omtanke om hund och människa
är schampot milt och skonsamt för att
minimera risken för allergiska reaktioner. Det räcker längre eftersom det är
mycket drygt, det är också lättflytande
och enkelt att använda.

Ett schampo som är enkelt att använda och som inte löddrade överdrivet.
Hundarna kändes väldigt mjuka i
pälsen efteråt. Mest imponerande
är att jag har kunnat ha kontaktlinser
hela dagen.
Camilla

4 av 5 tycker att
det fungerar
Märkte stor skillnad ganska
omgående efter första badet.
Jag blev bättre både i ögon
och näsa.
Andrea

Innan testet var jag lite orolig
eftersom min hund själv är
allergisk och undrade hur den
skulle reagera på schampot.
Men den fick ingen reaktion.
Marina

Gör som Andrea, Marina och Camilla
– skaffa specialschampot och se vilken
skillnad det kan göra i ditt liv med hund.

allergenius.se

Vårt mål är att bota
pälsdjursallergi
Tänk dig ett samhälle där pälsdjur
och människor kan leva tillsammans
obehindrat. Det är vår vision.
Vi bedriver forskning för att hitta nya vägar för att
undvika pälsdjursallergier, skapa behandling av dem
och på sikt bota dem. Vår forskning görs huvudsakligen
på Karolinska Institutet i samarbete med specialister,
veterinärer och framstående forskare inom miljö och
medicin. Företaget grundades av forskaren Hans
Grönlund och författaren Liza Marklund.
Under varumärket Allergenius® utvecklar Medi-Tec
produkter som hjälper hundallergiker.

Liza Marklund
Liza älskar katter men lider
av svår pälsdjursallergi. Hon
har många gånger upplevt
sorgen över att behöva
lämna bort ett kärt djur på
grund av sin allergi. Liza vill
bidra till att fler ska få
uppfylla sin dröm om att
kunna leva med pälsdjur.
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