SVENSKTILLVERKAT
FODERTILLSKOTT
FÖR HUND OCH KATT

Eclipse Biofarmabs nya sortiment för hundar
och katter består av 9 olika produkter som
kompletterar det ordinarie fodret.

www.eclipsebiofarmab.se

MARKNADSLEDANDE I SKANDINAVIEN

UTVECKLING

Med djuren i ständig fokus har Eclipse Biofarmab
i över 30 år utvecklat och producerat fodertillskott
och vårdprodukter till såväl proffs som amatörer.
Våra produkter är vida omtalade för att hålla mycket
hög kvalitet och levereras till fler än 20 länder.

Vår kunniga personal, med över 30 års nära
samarbete med proffs såväl som amatörer,
använder dagligen våra produkter.

FRAMGÅNGSFAKTORER
Djupgående kunskap, omfattande tester och stor
noggrannhet läggs vid valet av våra ingredienser.
I tillverkningen använder vi bara de bästa råvarorna,
ofta av livsmedelskvalitet. Många av våra produkter
består av ytterst känsliga färskvaror som måste skyddas
mot ljus och luft, vilket ställer mycket höga krav på
såväl tillverkningsprocessen, förpackningen som
förvaringen.
För att lyckas med alla delar i produktionskedjan
är branschkunnig och erfaren personal en mycket
viktig förutsättning – vi kan konstatera att resultaten
visar att vi har dessa framgångsfaktorer.

Vårt stora nätverk inom branschen är utgångspunkten
för vår lyckade produktutveckling. Ett exempel
på en stor produktframgång under 2000-talet är
glukosaminprodukten; BioGlucomin.
Eclipse Biofarmab är medlemmar
i BSD vilket betyder att alla våra
produkter är märkta med BSD.
Det betyder att som ansluten tillverkare följer vi
uppsatta krav och riktlinjer i Sverige.
Vår omfattande export ställer även andra krav,
därför är vi också anslutna till fler kontrollorgan
och kvalitetssäkrande organisationer, ex; BETA.

VÅRA PRODUKTER ÄR UNIKA
Våra fabriker i Hishult har ett eget välutrustat
laboratorium. Här ansvarar vår doktor Arkell
(filosofie licenciat i biokemi och mikrobiologi) för vår
utveckling och tillverkning tillsammans med våra
kopplade specialistveterinärer och fysioterapeuter.
För att kvalitetssäkra och utveckla produkter av
absolut toppkvalitet till en kräsen och medveten
målgrupp, arbetar vi noggrant med kontrollpunkter genom hela processen.
Vi har livsmedelsgodkända lokaler och arbetar
både med kvalitet och miljö genom ISO 9001
och ISO 14001 samt HACCP. Vi är noga med att
ha full spårbarhet och arbetar nästan uteslutande
med europeiska leverantörer.
För att bibehålla våra högt ställda krav och för att
du ska känna dig trygg, skickar vi regelbundet våra
produkter till externa ackrediterade laboratorium
för analys – självklart med bästa testresultat.
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JOINTBUILDER

MARKNADENS
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TILLSKOTT FÖR ÖKAD RÖRLIGHET
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JOINTBUILDER
Jointbuilder kan förbättra djurets rörlighet genom
att tillföra ämnen som behövs för leder och muskler.
Vid hård ansträngning eller vid hög ålder hinner
kroppen inte producera tillräckligt mycket av de
ämnen som är viktiga för ledernas funktion och
smidighet. Detta resulterar ofta i stelhet och obehag.
Glukosamin, kondroitinsulfat, MSM (organiskt
svavel), kollagen och hyaluronsyra är alla nödvändiga och viktiga ämnen för ledens normala
funktion.
Grönläppad mussla innehåller näringsämnen för
brosk, bindväv, hud och ledvätska. Den har en hög
halt av glukosaminoglykaner och fettsyrorna ETA,
omega-3 och omega-6. MSM, kondroitinsulfat och
glukosamin behövs bl a för att nybilda ledbrosk,
ligament och muskelceller. Hyaluronsyra finns i
ledvätskan för att smörja leden och minska slitaget.
25-30% av kroppens protein består av kollagen
som behövs för vävnad, ligament, senor, skelett
och tänder. Tillsatsen av mangan hjälper till vid
uppbyggandet (nybildandet) av brosk.
Produktbeskrivning: Marknadens mest
kompletta tillskott för ökad rörlighet
Användningsområde: Kompletteringsfoder för
hårt arbetande samt äldre hundar och katter
Sammansättning: Glukosamin HCl, kondroitinsulfat, kollagen, extrakt av grönläppad mussla,
MSM, hyaluronsyra, chlorella (arginin, cystein, lysin,
www.eclipsebiofarmab.se

Jointbuilder innehåller även metionin, en lättupptaglig källa till svavel som också är nödvändigt
i broskuppbyggnad. Chlorella är en ätbar mikroalg
som odlas i sötvattenbassänger. Den består till
stor del av vitaminer, protein, mineraler samt andra
näringsämnen och anses därför vara en av de mest
näringsrika algerna på vår planet.
Förutom det innehåller den även omega-3, omega-6
och stora mängder av enzymer. Chlorella stärker
även immunförsvaret. Inulin är en metabolisk kostfiber, prebiotika, som bidrar till en hälsosam tarmflora med goda förutsättningar för ett bra upptag
i tarmen.
Det stora innehållet av omega-3 bidrar också till
ledernas normala rörlighet och smidighet.
• Innehåller många viktiga ämnen för ökad rörlighet
• Till äldre hundar/katter samt hundar/katter som
utsätts för hård ansträngning
• Lätt att fodra och dosera

treonin, tryptafan, omega 3, vitamin B1, B2, B3,
B6, B12, E, kalcium, magnesium, fosfor, kalium,
natrium), inulin/oligofruktos
Dosering: 1 mått/dag till 7,5 kg kroppsvikt
1 dosmått = 1 ml
Addera 1 mått/dag för varje överstigande 7,5 kg
Artikelnummer: 0542: 150 g
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NYPON+

NYPON+
Nypon+ innehåller både nypon och MSM.
MSM (organiskt svavel) gör bl a cellväggarna
elastiska och mer genomträngliga, vilket förenklar
cellens näringsupptag och syresättning, samtidigt
som slaggprodukter lättare kan föras bort. MSM
hjälper till att skapa aminosyrorna metionin,
cystein och taurin, starka antioxidanter som bl a
neutraliserar gifter i kroppen.
Upptaget av flera B-vitaminer är också beroende
av MSM. Organiskt svavel finns i varje cell i kroppen
och är därför en viktig ingrediens för en fungerande
kropp.

De olika komponenterna har var för sig goda
egenskaper och samverkar för en generellt bättre
hälsostatus.
Nyponpulver används flitigt för humant bruk och
dess effekt är dokumenterad i flera vetenskapliga
skrifter och flera vetenskapliga studier har gjorts på
såväl möss som människor.
Nypon (Rosa Canina) är rik på galaktolipider som
anses ha många goda egenskaper, bl a att de kan
skydda våra broskceller.och hjälper till att producera
kollagen och brosk som skyddar lederna.
• Innehåller viktiga ämnen för ökad rörlighet

Nyponpulver innehåller rikligt med naturlig
C-vitamin, antioxidanter, aminosyror, mineraler,
spårämnen och organiska syror vilka alla hjälper
till att hålla hunden/katten frisk.

Produktbeskrivning: Kompletteringsfoder för
hårt arbetande samt äldre hundar och katter
Användningsområde: Bidrar till rörliga och
smidiga leder hos hund och katt
Sammansättning: Torkat och pulveriserat skal av
nypon och MSM (Metylsulfonylmetan)
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• Till äldre hundar/katter samt hundar/katter som
utsätts för hård ansträngning
• Lätt att fodra och dosera

Dosering:
Katt/liten hund <10 kg
Hund 10-25 kg
Hund 25-40 kg
Hund >40 kg

0,5 mått/dag
1 mått/dag
1,5 mått/dag
2 mått/dag

1 dosmått = 10 ml
Artikelnummer: 0541: 350 g
www.eclipsebiofarmab.se

BIOGLUCOMIN

BIOGLUCOMIN
Glukosamin är en kroppsegen substans som utgör
en viktig komponent vid bildandet av senor, leder
och brosk. Glukosamin är en viktig bidragsgivare till
bildandet av ledbrosk. Tillsatsen av mangan hjälper
också till vid uppbyggandet (nybildandet) av brosk.
Bioglucomin innehåller metionin, en lättupptaglig
källa till svavel som också är nödvändigt i broskuppbyggnad.
Med stigande ålder eller vid hård träning minskar
kroppens egen förmåga att tillverka tillräckliga
mängder glukosamin.

Glukosaminen i Eclipse Biofarmabs BioGlucomin
och Jointbuilder är en naturlig produkt med extra
hög biologisk upptagningsförmåga.
Vi använder endast europeisk glukosamin av läkemedelskvalitet. Eclipse Biofarmab strävar alltid
efter så lite tillsatser som möjligt i våra produkter.
Denna produkt är fri från socker!
• Innehåller glukosamin för ökad rörlighet
• Till äldre hundar/katter samt hundar/katter som
utsätts för hård ansträngning
• Lätt att utfodra och dosera

Produktbeskrivning: Kompletteringsfoder för
ökad rörlighet hos ditt husdjur
Användningsområde: Kompletteringsfoder för
hårt arbetande samt äldre hundar och katter
Sammansättning: Glukosamin HCI (47%),
inulin/oligofruktos

www.eclipsebiofarmab.se

Dosering:
Katt/liten hund
Medelstor hund
Stor hund

2 mått/dag
3 mått/dag
4 mått/dag

1 dosmått = 1 ml

Blandas väl i fodret

Artikelnummer: 1291: 150 g
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BIOSYNOV COMPLEX

BIOSYNOV COMPLEX
BioSynov Complex utvecklades från början som
ett fodertillskott för tävlingshästar och blev snabbt
en stor succé både i Sverige och internationellt.
1993 kom produkten avsedd för hundar. Idag
marknadsförs Biosynov Complex med stor framgång i ett tjugotal länder.
BioSynov innehåller bl a glukosamin, vitaminer och
kurkumin.
Gurkmeja (Curcuma Longa) är en kraftfull naturlig
antioxidant med en stark förmåga att neutralisera
fria radikaler. Det aktiva ämnet, kurkumin är mycket
känsligt för luft, fukt och ljus, vilket ställer speciella
krav på odling, skördbearbetning, transport och
förpackning.

Gurkmejan i BioSynov Complex är mycket noga
utvald och har godkänts i tre laboratorietester
avseende kurkuminkoncentration samt har inga
spår av bekämpningsmedel och tungmetaller.
(När gurkmeja används som krydda, ingår i
curry, har man inga krav på att bevara det aktiva
ämnet. Det innebär att kryddgurkmejan vanligtvis
innehåller låga halter av kurkumin och kan även
ha högre halter av bekämpningsmedel och
tungmetaller.)
BioSynov Complex innehåller europeiskt, högkoncentrerat glukosamin samt lecitin och vitaminer
som verkar i symbios.
• Kraftfull naturlig antioxidant
• Till äldre hundar samt hundar som utsätts för
hård ansträngning
• Lätt att utfodra och dosera

Produktbeskrivning: Kompletteringsfoder i
tablettform för ökad smidighet för din hund
Användningsområde: För äldre hundar samt
aktiva hundar som utsätts för hård ansträngning
Sammansättning: Gurkmeja (35%), dikalciumfosfat,
kalciumkarbonat, kiseldioxid, lecitin, glukosamin
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Dosering: 1 tablett/dag per 8 kg kroppsvikt
Blandas väl i fodret. Tabletterna kan krossas och
därefter blandas i fodret. Detta bör ske i direkt
anslutning till utfodringen, eftersom innehållet i
tabletterna bryts ner i luft och ljus.
Artikelnummer: 1102: 250 x 0,65 g

www.eclipsebiofarmab.se
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HORMONBALANS

HORMONBALANS
Både hanar och honor/tikar upplever ibland en
stressande hormonell obalans.
Tecknen kan vara humörsvängningar, aggressivitet,
retlighet och minskad prestation.
Munkpeppar har bl a använts i hundratals år för att
stödja hormonbalansen.
Genom att ge Eclipse Biofarmabs högkvalitativa
Hormonbalans hjälper du ditt sällskapsdjur att
balansera hormonnivåerna på ett naturligt sätt,
vilket ger den möjlighet att slappna av och blir
mer lätthanterlig i utsatta situationer.

Produktbeskrivning: Hormonbalanserande för
både tikar/honor och hanar
Användningsområde: För att stödja
hormonbalansen
Sammansättning: Munkpeppar (Vitex AgnusCastus), kiselgur

www.eclipsebiofarmab.se

Eclipse Biofarmabs Hormonbalans kan ges
dagligen och kan ökas, exempelvis i samband
med löp. Effektiv även för hanar som upplever
löpperioden som stressande.
Om behövligt, kan Hormonbalans användas året
runt.
• Passar lika bra till hanar som till honor/tikar
• Balanserar hormonnivåer på ett naturligt sätt
• Högkvalitativ råvara som är mald för bästa upptag

Dosering:
Katt/liten hund
Stor hund

1/4 mått/dag
1 mått/dag

1 dosmått = 10 ml
Artikelnummer: 0544: 70 g
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BIOCOOL

BIOCOOL
Lugn och stabil på ett naturligt vis.
Hundar och katter är utvecklade för att snabbt
kunna svara på signaler om fara och obehag. Det
är en medfödd reflex som startar ett antal kemiska
processer. När faran väl är över måste de triggande
ämnena neutraliseras av andra substanser i kroppen.
B-vitaminer, C-vitamin, L-Tryptofan och magnesium
ingår alla i den lugnande processen.
I stressande situationer, såsom resor, tävlingar och
vid höga ljud (t ex nyårsafton), räcker ibland inte
fodrets innehåll av dessa ämnen. Genom att tillföra
dessa kan man stabilisera temperamentet utan att

prestationsförmåga eller välbefinnande försämras.
Tillsats av inulin stimulerar tarmens mikroflora och
förbättrar upptaget av näringsämnen.
Inget tillsatt socker, då vi alltid strävar efter så lite
tillsatser som möjligt i våra produkter!
För bästa resultat bör BioCool ges i minst 7 dagar.
• Tillför ämnen som kan stabilisera temperamentet
• Inget tillsatt socker
• Lätt att fodra och dosera

Produktbeskrivning: För att stabilisera
temperament och minska stress i utsatta
situationer

Dosering:
1 mått/dag till 10 kg

Användningsområde: Används i situationer som
djuret upplever som stressande

1 dosmått = 1 ml
Addera 1 mått/dag för varje överstigande 10 kg

Sammansättning: Inulin

Artikelnummer: 0543: 150 g
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LINFRÖOLJA

LINFRÖOLJA
Eclipse Biofarmabs svensktillverkade, kallpressade
Linfröolja är ett utmärkt och skonsamt sätt att öka
energimängden i husdjurets foder utan att öka
mängden kolhydrater.
I linfröoljan finns hög koncentration av de
essentiella omega-3 och omega-6 fettsyrorna
som har stor betydelse för kroppens celler och
är gynnsamma för päls- och hudkvalitet.

Med linfröolja drabbas man inte av den mindre
fräscha andedräkt som är så vanlig när fettsyrorna
tas från fiskolja.
Att ditt husdjur mår bra av linfröolja visar sig
omgående i form av ökad glans och förbättrad
päls- och hudkvalitet.
• Energitillskott med bra fettsyrasammansättning
• Gynnsam för päls- och hudkvaliteten
• Påverkar inte djurets andedräkt negativt

Produktbeskrivning: Kallpressad linfröolja,
framställd av svenskodlat linfrö
Användningsområde: För blank päls och ökat
välmående utan ofräsch andedräkt
Sammansättning: 100% kallpressad linfröolja av
livsmedelskvalitet

Dosering:
Katt/liten hund
Mellanstor hund
Stor hund

5 ml/dag
10 ml/dag
15 ml/dag

Blandas i fodret
Artikelnummer: 0800: 500 ml

www.eclipsebiofarmab.se
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BIOCAN

BIOCAN
Det dagliga fodret täcker inte alltid husdjurets
behov av vitaminer, mineraler, aminosyror och
spårämnen. BioCan är vetenskapligt utformat
för att täcka ditt djurs behov av dessa ämnen.
Ingredienserna i vårt näringstillskott har en mycket
hög biologisk tillgänglighet, för att djuret skall
kunna tillgodogöra sig näringsämnena på så
effektivt sätt som möjligt.

Produktbeskrivning: Multivitamintillskott med
tillsatta mineraler
Användningsområde: För ökat välbefinnande hos
husdjuret
Sammansättning: Sackaros, sockerrörsmelass,
sorbitol, jästextrakt, dikalciumfosfat, kaliumklorid

BioCan tillverkas under laboratoriekontroll för att
garantera kvalitet. Vitaminer är känsliga färskvaror
som måste skyddas mot luft och ljus, vilket ställer
stora krav på förpackningen. BioCan är flytande
och doseras i maten med en pump eller doserare.
• Tillför viktiga ämnen med hög tillgänglighet
• Kompletterar hundens/kattens foder
• Lätt att fodra och dosera

Dosering:
Upp till 10 kg
10-20 kg
Över 20 kg

5 ml/dag
10 ml/dag
15 ml/dag

Blandas i fodret och omskakas väl!
Artikelnummer: 1250: 250 ml
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BIO B

BIO B
Våra hundar och katter utsätts för ständiga förändringar. Allt från naturliga, såsom pälsfällning,
till omgivningsrelaterade, så som resor, miljöbyten
och stressituationer som hund och katt inte är
anpassade för. I situationer som djuret upplever
som stressande kan det reagera med minskad
aptit, håglöshet och matt päls.
Att ge extra B-vitamin har visat sig vara ett bra
sätt att lättare komma tillrätta med dessa problem.
B-vitaminer är viktiga för omsättningen av kolhydrater och protein.
Vitamin B12 har stor betydelse för bl a blodbildningen.

Bio B är ett unikt flytande B-vitaminpreparat för
husdjur som är lätt att dosera och blanda i fodret.

Produktbeskrivning: Flytande B-vitamintillskott

Dosering:
Upp till 5 kg, 1,5 ml/dag
Öka därefter med 3 ml/dag per 10 kg kroppsvikt

Användningsområde: Används i situationer som
djuret upplever som stressande mot reaktioner som
minskad aptit, håglöshet, pällsfällning och matt päls
Sammansättning:
Sukros, sorbitol, glycerin, honung

www.eclipsebiofarmab.se

Bio B har så god smak att både hund och katt
tycker att fodret smakar godare med Bio B än utan.
• Tillför B-vitaminer för bl a päls och aptit
• Kompletterar hundens/kattens foder
• Lätt att fodra och dosera

Blandas i fodret
Artikelnummer: 1284: 250 ml
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SVENSKTILLVERKAT FODERTILLSKOTT
FÖR HUND OCH KATT
Tillverkat i Sverige
Experter på fodertillskott

ECLIPSE BIOFARM AB
Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Box 1180, 269 25 Båstad • 0431-44 59 00
info@eclipsebiofarmab.se • www.eclipsebiofarmab.se

