
 
 

 
 
 

 
 
Denesin luonnollinen 
terveydenhoitosarja eläimille 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1 tabletti sisältää: 
 
Valkosipulijauhetta Ph. Eur 194.4 mg 
Valkosipuliöljyä 0.56 mg 
 

1 tabletti sisältää: 
 
Kuivattua rautasulfaattia BP 32mg 
nokkosjauhetta BHP 41 mg 
 

Annostus 5 kk eteenpäin 
Kissat ja pienet koirat                 1 tabl. kahdesti pv. 
Keskikokoiset koirat                    2 tabl. kahdesti pv. 
Suuret koirat                                 3 tabl. kahdesti pv. 
Erittäin suuret koirat                   4 tabl. kahdesti pv. 
2-5 kk eläimille puolita annos.  
Päivittäisannoksia voidaan käyttää tulehduksen hoitoon. 

 
 

Annostus 5 kk eteenpäin 
Kissat ja pienet koirat                 1 tabl. kahdesti pv. 
Keskikokoiset koirat                    2 tabl. kahdesti pv. 
Suuret koirat                                 3 tabl. kahdesti pv. 
Erittäin suuret koirat                   4 tabl. kahdesti pv. 
2-5 kk eläimille puolita annos.  
Päivittäisannoksia voidaan käyttää tulehduksen hoitoon. 

 
 

YRTTIVALMISTEET 

 

 

 

VALKOSIPULITABLETIT 

Valkosipulin luontaiset 
antibioottiset ominaisuudet 
auttavat vastustamaan 
tulehduksia ja pitämään yllä 
immuunijärjestelmää. Valkosipuli voi olla hyvä apu 
hengitystieinfektioihin ja yskään sekä limakalvotulehduksiin. 

Se voi tuoda myös helpotusta tavallisimpiin iho-ongelmiin, kuten ihottumaan ja 
ihotulehduksiin. Valkosipuli auttaa myös kirppujen ja muiden loisten karkottamisessa, ja 
edistää ruuansulatusta. 
 
Valkosipulitabletteja on saatavana 50, 100 ja 400 
tabletin pakkauksina. 
Jos lemmikkisi tila ei kohennu viikossa, ota yhteys 
eläinlääkäriin. 
Älä anna Valkosipulitabletteja samaan aikaan 
homeopaattisten valmisteiden kanssa, vaan vasta 
puolen tunnin kuluttua annostuksesta. 

 

VIHERTABLETIT 

Vihertabletit voivat olla 
avuksi moninaisiin oireisiin 
kuten ihottuma ja 
ihotulehdus. Ne voivat 
helpottaa myös nivelten 
jäykkyyttä sekä nivelrikon ja reumatismin oireita. Nokkonen 

voi edistää yleistä hyvinvointia poistamalla myrkkyjä kehosta, ja se on hyödyllinen myös 
hoidettaessa munuaisten ja virtsarakon vaivoja 
 
Vihertabletteja on saatavana 50, 100 ja 400 tabletin 
pakkauksina. 
 
Jos lemmikkisi tila ei kohennu viikossa, ota yhteys 
eläinlääkäriin. Vihertabletteja ei saa antaa kantaville ja 
imettäville eläimille. 
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1 tabletti sisältää:  
 
Merilevää 200 mg 
Persiljanjuurijauhetta 25 mg 
Vehnänalkioöljyä 4.89 mg 
Mustaseljaa 200 mg 
Sinimailasta 50 mg. 
 

1 tabletti sisältää: 
 
Capsicum BPC 15 mg 
Hartsi BP 7.5 mg 
Katajaöljy BPC 0.001 ml 
Betulina BHP kuivattu uute (3:1) 15 mg 
Sianpuolukka Ph EUR kuivattu uute (3:1) 22.5 mg 
pieni poimulehti kuivattu uute (3:1) 15 mg 
Sagrada kuivattu uute BP 30 mg. 
 

Annostus 9 kk iästä eteenpäin 
Kissat ja pienet koirat                 1 tabl. kahdesti pv. 
Keskikokoiset koirat                    2 tabl. kahdesti pv. 
Suuret koirat                                 3 tabl. kahdesti pv. 
Erittäin suuret koirat                   4 tabl. kahdesti pv. 
  
Älä anna alle 9 kk ikäisille eläimille. 

 
 

MUNUAISTABLETIT 

 

Munuaistabletit 
voivat olla hyvä apu 
yleisiin 
virtsatieongelmiin, 
kuten munuaisvaivat, 
virtsa- ja 
munuaiskivet, 
rakkotulehdus ja 

virtsan pidätyskyvyttömyys. 
 
 
Munuaistabletteja on saatavana 50 tabletin purkeissa tai  
4 x 50 tabletin pakkauksina. 
 
Jos lemmikkisi tila ei kohene, ota yhteys eläinlääkäriin. 
Munuaistabletteja ei saa antaa kantaville tai imettäville 
eläimille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luontaisten ravinteiden käyttö on turvallinen tapa lisätä vitamiineja ja kivennäisaineita 
kissojen ja koirien ruokavalioon.  Jos kuitenkin epäilet, että lemmikkisi on sairas, 
hakeudu pikimmiten eläinlääkärin vastaanotolle. 
 

ALL-IN-ONE -TABLETIT  

Monipuolinen 
monivitamiinivalmiste 
päivittäiseen käyttöön. Sisältää 
runsaasti helposti imeytyviä 
luontaisia vitamiineja ja 
kivennäisaineita. Erityisen hyvä 
lisä sekä kissan- että 
koiranpennuille ja vanhoille eläimille. Käytetään myös 

sairauden aikana ja toipilasvaiheessa sekä kantoaikana ja anemian hoidossa. Yrtit 
auttavat lisäämään turkin kasvua ja hyvinvointia sekä pigmenttiä.  
 
All-In-One tabletteja on saatavana 100 ja 400 tabletin pakkauksina. 
Älä anna merilevää sisältäviä tuotteita lemmikillesi, jos se kärsii kilpirauhasen liikatoiminnasta. 
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1 Gramma sisältää:  
 
2x108 cfu elinkelpoista bakteeria* 
Verijuuri 0.035 g 
Lakritsinjuuri 0.035g 
Rohtosalkoruusu 0.035 g 
Pektiini 0.25 g 
Alliinitiiviste (valkosipulista) 0.05 g 
Dextroosi 1 grammaan 
*Lactobacillus casei NCIMB 30096 
Enterococcus faecum NCIMB 30098 
Lactobacillus plantarum NCIMB 30094, 
Pediococcus pentosaceus NCIMB 30108, 
Lactobacillus acidophilus NCIMB 30093. 
 

PROBIOTIC+POWDER 

Maitohappobakteeri- 
valmiste ylläpitämään 
ruuansulatuskanavan 
hyvinvointia sekä 
tukemaan 
hyvänlaatuisten 
bakteerien kasvua 
suolistossa. Sisältää 
rauhoittavia yrttejä, 

suoliston suojaksi sekä kuituja edesauttamaan 
hyvien bakteerien kasvua. 

 
 

HELOKKIÖLJYKAPSELIT 

 
Käytetään päivittäin turkin 
ja ihon kunnossapitoon. 
Tukee erityisesti ihon 
kuntoa, mutta on myös 
tehokas apu hilseilyyn ja 
voimakkaaseen 
karvanlähtöön. 
 

Helokkiöljykapseleita on saatavana 80 kapselin purkeissa. 
 

 

VIHERSIMPUKKAUUTE + GLUKOSAMIINI -KAPSELIT 

 

Valmiste ylläpitämään nivelten 
liikkuvuutta sekä pitämään 
niveliä ympäröivä kudos 
terveenä. 
 
Vihersimpukkauute + glukosamiini -
kapseleita on saatavana 100 ja 4 x 100 
kapselin purkeissa. 
 

 

1 kapseli sisältää: 

Helokkiöljyä 500 mg,  
GLA:ta 40 mg 
E-vitamiinia 10 mg.  
 
Sisältö:  
Helokkiöljy 
kapselin kuori: (gelatiini, glyseriini), 
antioksidantti: (E-vitamiini valmiste). 
 

1 kapseli sisältää  
 
Vihersimpukkajauhe 200 mg 
Glukosamiini sulfaatti 150 mg 
 
Sisältö:  
Stabiloitu vihersimpukka uute 
Glukosamiini sulfaatti 
Kapselin kuori (gelatiini) 
Silikonidioksidi 
Magnesiumsteariitti 
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1 tabletti sisältää: 
 
Verijuuriuute 50 mg 
Inkiväärijuuriuute 10 mg 
Rohtosalkoruusujuuriuute 50 mg 
Piparmintunlehtiuute 50 mg 
Kaoliini 150 mg. 
 

1 tabletti sisältää:  
 
Standardisoitu 
maarianohdakesiemenuute 25 mg, joka 
sisältää 20 mg silymariinia, josta 7.5 mg 
silybiinia, Voikukanjuurijauhe 25 mg. 
 

1 tabletti sisältää:  
 
Rohtovirmajuuriuute 80 mg 
Rohtovuohennokkauute 40 mg 
Kamomillauute 20 mg 
Rohtorautayrttiuute 25 mg.  
 

DIGESTION PLUS -TABLETIT 

 

Yrttivalmiste ylläpitämään 
ruuansulatuskanavan hyvinvointia. 
Rauhoittamaan suolenseinämää ja 
kiinteyttämään ulosteita. 
 
Digestion plus -tabletteja on saatavana 100 
tabletin purkeissa. 

 

MAARIANOHDAKETABLETIT 

Maarianohdake on tunnettu 
maksarohto ja sen hyödyllisistä 
vaikutuksista maksan toimintaan 
on olemassa paljon kliinisiä 
tutkimuksia. Maarianohdaketta 
käytetään edistämään maksan 
toimintaa, suojaamaan maksasoluja vaurioilta ja korjaamaan jo 
vahingoittuneita maksasoluja. Se voi myös edistää sapennesteen 

toimintaa, auttaa ruuansulatusvaivoissa ja kehon puhdistamisessa. 
 
Maarianohdaketabletteja on saatavana 100 tabletin purkeissa. 
 

TRANQUIL PLUS TABLETIT 

 

Perinteisistä yrteistä koottu 
valmiste, joka on suunniteltu 
avuksi kissojen ja koirien 
yleisimpiin käytösongelmiin, 
kuten hermostuneisuuteen, 
arkuuteen ja yliaktiivisuuteen.  

 
Tranquil Plus -tabletteja on saatavana 100 ja 400 tabletin purkeissa tai 4 x 50 tabletin pakkauksina. 

 

PILLERINPUOLITTAJA 
 
 

Pillerinpuolittajalla on helppo pienentää tabletteja tai jauhaa ne 
muruksi ruoan joukkoon.  
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Sisältö 
Seetripuuöljy antiseptinen öljy 
tuhoamaan sieniä sekä vähentämään 
ihon öljyisyyttä 
Kalmojuuri hyönteisiä tappava vaikutus, 
antibakteerinen ja antiseptinen 
 

AROMATERAPIATUOTTEET 

 

 Aromaterapia on vaihtoehtoinen terapiamuoto, joka 
perustuu eteeristen öljyjen käyttöön. Aromaterapiatuotteet 
ovat luonnollisia öljyjä, jotka on uutettu tislaamalla mm. 
kasvikunnan tuotteista. Öljyjä käytetään lääkinnällisesti 
ennemminkin ehkäisemään kuin parantamaan sairauksia.  
 
Kaikki alla olevat tuotteet ovat eteerisiä öljyjä ja ne on tarkoitettu vain ulkoiseen 
käyttöön. 
 
 

 

 

 

HOT ITCH LOTION 

Nestemäinen voide rauhoittamaan 
ja viilentämään ihoa sekä 
vähentämään moniin iho-
ongelmiin liittyvää ärsytystä. Voide 

on tarkoitettu sekä kissoille että koirille. 
 
Hot Itch Lotionia on saatavana 200 ml pulloissa. 
Hot Itch Lotion hierotaan ongelma-alueelle kahdesti päivässä.  
Jos ongelma jatkuu niin ota yhteyttä eläinlääkäriin. 
Vain ulkoiseen käyttöön. 
 

 
 
MITE CREAM 

 

Luonnollinen voide helpottamaan 
ulkoloisten kuten punkkien 
aiheuttamia iho-ongelmia. Voidaan 
käyttää sekä kissoille että koirille. 
 

Mite Cream -voidetta on saatavana 100 ml pulloissa. 
Mite Creamia hierotaan ongelma-alueille kahdesti päivässä. Ongelmien jatkuessa ota yhtyettä eläinlääkäriin. 
Vain ulkoiseen käyttöön.  

Sisältö 
Teepuuöljy tappamaan sieniä ja bakteereja 
Karhunvatukka kuivattamaan märkää 
ihottumaa ja edistämään paranemista 
Lumikki ehkäisemään sienten lisääntymistä  
Myskimalva lievittämään kipua ja 
tulehdusta 
Porkkanaöljy lievittämään ihoärsytystä 
Kataja edistämään paranemista 
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Sisältö 
Teepuuöljy tappamaan sieniä ja 
bakteereja 
Kamomilla ehkäisemään ja lievittämään 
tulehdusta, vähentämään ärsytystä 
sekä arkuutta. 

Sisältö 
Kamferipuu antibakteerinen ja antiseptinen 
Teepuuöljy tappamaan sieniä ja bakteereja, 
edistämään haavojen paranemista 
Kermesmarja tappamaan punkkeja ja 
helpottamaan loisten aiheuttamia iho-
ongelmia 

 

Sisältö 
Laventeli rauhoittamaan ja 
parantamaan arkaa ja 
tulehtunutta ihoa sekä 
karkottamaan kirppuja. 
Seetripuu kuivattamaan öljyistä 
ihoa ja arkoja ihoalueita. 

 

Sisältö 
Valkosipuli antibakteerinen, 
antiseptinen 
Aniksensiemen auttaa 
karkottamaan loisia 

 

EAR CLEANER 

 Korvanpuhdistusaine. Voidaan käyttää 
säännöllisesti estämään vaikun 
kerääntymistä korvaan. Käytetään 
myös rauhoittamaan kipeää korvaa. 
 

Annostus: Kissat 3 tippaa päivässä  
  Koirat 3-20 tippaa päivässä koiran koosta riippuen 

Ear Cleaneria on saatavana 50 ml pulloissa.  
Ear Cleaneria tiputetaan korvaan kerran päivässä ja hierotaan niin, että öljy kulkeutuu korvakäytävään asti.  
Vain ulkoiseen käyttöön. 
 

SKIN BALM 

Perinteinen rauhoittava iholle 
levitettävä balsami edistämään 
kehon luonnollista 
paranemisprosessia. 

 

Skin Balm balsamia on saatavana 50 g purkeissa. 
Skin Balmia käytetään 2-3 kertaa päivässä. Iho puhdistetaan ensin lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla. Huuhtelun 
jälkeen voidetta hierotaan huolellisesti märälle iholle. 
Vain ulkoiseen käyttöön. 
 

ESSENTIAL OIL SHAMPOO 

Shampoo, jota voidaan käyttää 
säännöllisesti  
terveen ja kiiltävän turkin ylläpitämiseksi. 
Voi helpottaa tavallisimmissa iho-
ongelmissa sekä kirppujen ja muiden 

ulkoloisten karkottamisessa. 
 

Essential Oil Shampoota on saatavana 200 ml pulloissa. 
Turkki kastellaan ja siihen levitetään Essential Oil Shampoota, hierotaan kunnolla ja lopuksi huuhdellaan lämpimällä 
vedellä. Turkki kuivataan huolellisesti pesun jälkeen. Varo shampoota joutumasta silmiin, korviin tai suuhun. Koirat 
joilla on paksu turkki saattavat tarvita kaksi pesua peräkkäin. 
Vain ulkoiseen käyttöön. 
 

LIQUID GARLIC 

Luonnollinen kirppukarkoite. Voidaan käyttää myös 
puhdistusaineena pieniin haavoihin ja hiertymiin 
sekä hampaiden ja ikenien puhdistukseen. 

 

Liquid Garlicia on saatavana 100 ml pumppupulloissa. 
Suihkuta suoraan turkkiin tai laimenna vedellä 1:1 ja kampaa laimennettu neste turkkiin.  
Vain ulkoiseen käyttöön. 
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HOMEOPAATTISET TUOTTEET 

 

Homeopatia on tuhansia vuosia vanha, suosittu vaihtoehtoinen hoitomuoto, joka 
perustuu Antiikin Kreikan perinteisiin. 
Nykypäivän homeopatia on noin 150-200 vuotta 
vanhaa ja se perustuu samankaltaisuuden 
periaatteeseen, jonka mukaan "samankaltaisuus 
parantaa samankaltaisuutta". Homeopatia on 
turvallinen ja tehokas tapa hoitaa monia 
tavallisia terveysongelmia koirilla, kissoilla ja 
muilla pieneläimillä.  

 

 

 

 

 

 

ARNICA 30c  

Tämän valmisteen pitäisi löytyä jokaisen lemmikinomistajan 
ensiapukaapista. Käytetään pääasiallisesti loukkaantumisissa ja 
tapaturmissa. Arnica voi estää ruhjeiden ja mustelmien syntyä, vähentää 
verenvuotoa, edistää paranemista ja lievittää kipua sekä shokkioireita. 

Hyödyllinen apu ylirasittuneille tai väsyneille koirille. Tukee toipumista halvauksista ja 
auttaa elvyttämään vastasyntyneitä kissan- ja koiranpentuja. 
 

ARSENICUM ALBUM 30c 

 
 

Käytetään pääasiallisesti apuna maha-suolitulehdukseen, joka johtuu 
pilaantuneen ruuan tai muun roskan syömisestä. Voi auttaa myös 
allergiaperäiseen kutinaan, punoitukseen ja hilseilyyn. Käytetään 
lievittämään myös ahdistuneisuutta ja levottomuutta, joka ilmenee 

etenkin öisin ympäriinsä kuljeskeluna. 
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BRYONIA 30c 
 

Vaikuttaa pääasiallisesti niveliin ja rintaan. Käytetään apuna nivelrikon 
hoidossa ja lievittämään erittäin kuivaa, puuskittaista yskää, joka pahenee 
eläimen liikkuessa. Bryoniaa voidaan käyttää myös ummetuksen hoitoon 
(erittäin kuiva uloste) ja ärtyneisyyteen. 
 

 

CANTHARIS 30c 

Lievittää virtsarakontulehdusta ja rauhoittaa esimerkiksi ekseeman tai 
dermatiitin aiheuttamaa punoittavaa ja ärtynyttä ihoa. Cantharis voi myös 
lievittää palovammoja. 

 

 

EUPHRASIA 30c 

 

Käytetään apuna etenkin silmäongelmissa, 
yleisimmin sidekalvontulehduksen hoidossa. 

 

 

 
FRAGARIA 3c 

Auttaa poistamaan hammaskiveä ja estämään uuden hammaskiven 
muodostumista hampaiden puhdistuksen jälkeen. 

 

 

HEPAR SULPH 30c 

Käytetään tulehtuneiden alueiden, kuten kivuliaiden paiseiden ja 
tulehtuneiden haavojen hoidossa sekä iho- ja silmätulehduksissa. 
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NUX VOMICA 30c 

 

Avuksi ummetukseen. Auttaa maksan puhdistamisessa ja ruuansulatuksen 
palautumisessa normaaliksi häiriön jälkeen. Kiihottaa ruokahalua ja voi 
myös helpottaa ylensyönnistä tai ruokavalion muutoksesta johtuvaa 

oksentelua. Vahvistaa heikkoja takajalkoja ja voi parantaa lievää selkäkipua. 
 

 

PHOSPHORUS 30c 

 

Useita eri käyttötarkoituksia. Lievittää oksentelua ja maksavaivoja. Auttaa 
tyrehdyttämään verenvuodon. Hyödyllinen esimerkiksi ukkosen, ilotulitteiden 
tai muiden äkillisten äänien aiheuttamien pelkojen lievittämisessä.  

 

 

 

 

 

PULSATILLA 30c 

 
Apu valeraskauksiin, katarriin, nuhaan, poskiontelontulehdukseen ja 
ruuansulatuksen häiriöihin. 

    

 

RHUS TOX 30c 

 

Käytetään apuna niveltulehduksen, jäykkien nivelten, selkäkipujen ja 
reumatismin hoidossa. Myös venähdyksiin, nyrjähdyksiin ja 
rasitusvammoihin sekä allergiaperäisten iho-ongelmien hoitoon. 
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RUTA GRAV 30c 

Käytetään pääasiallisesti nyrjähdysten hoitoon, mutta hyvä apu myös 
murtumien hoidossa. Voidaan käyttää myös niveltulehdukseen. 

 

 

SILICA 30c 

Tunnettu kehon puhdistaja. Voidaan käyttää paiseiden hoitoon. On usein 
tehokas apu kroonisen limakalvontulehduksen ja sivuontelon tulehduksen 
hoidossa Auttaa hidastamaan harmaakaihin etenemistä ja edistää silmän 
haavaumien paranemista. 

 

 

SULPHUR 30c 

Tunnetaan parhaiten iho-ongelmien lääkitsijänä. Voi lievittää kapin oireita ja 
kirppujen aiheuttamia ihotulehduksia sekä auttaa monissa muissa 
ihosairauksissa, etenkin jos ne ovat allergiaperäisiä. Sulphuria käytetään 
yleisesti lievittämään kutinaa, raapimista ja hankaamista ja apuna hilseilyn, 

syyhyn, haavojen, aristavan ihon sekä haisevan ja rasvaisen ihon hoidossa. 
 

 

SYMPHYTUM 30c 

Auttaa nopeuttamaan murtumien paranemista. Erittäin hyödyllinen apu 
nivelten, rustojen, nivelsiteiden ja jänteiden vammoissa. Käytetään usein 
muiden valmisteiden rinnalla. Auttaa myös silmävaurioissa ja mahahaavan 
hoidossa.  
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KUKKAUUTTEET (BACH) 

Bachin kukkauutteet on tarkoitettu avuksi tunnepuolen ongelmiin. Perinteinen lääketiede 
voi auttaa monin eri tavoin, kuten lääkkeillä ja käyttäytymisneuvoilla. Kukkauutteita on 
kuitenkin mahdollista käyttää lempeänä hoitomuotona monissa tavallisissa ongelmissa 
ilman haitallisia sivuvaikutuksia.  
 

EMERGENCY ESSENCE 

Yhdistelmä, joka on 
kehitetty akuutteihin 
hätätilanteisiin tai mihin 
tahansa stressaavaan 
tilaan. Tavallisimpia 
tilanteita ja oireita, joissa 

yhdistelmää voidaan käyttää, ovat 
loukkaantumisen tai onnettomuuden jälkeen, 
reissuilla eläinlääkäriin tai näyttelyyn, 
automatkoilla ja niiden jälkeen, leikkauksen jälkeen, muuton yhteydessä, tarhaoloissa, 
kumppanin menetyksen jälkeen, surussa ja missä tahansa stressaavassa tilanteessa. 

 
Emergency essence vaikuttaa yleisesti rauhoittavasti ja tuo helpotusta stressaaviin 

tilanteisiin. Se lievittää stressiin ja traumaan liittyvää paniikkia ja hysteriaa ja rauhoittaa 
surun ja kaipuun tunteissa.  
 

 

HIGHLY STRUNG ESSENCE 
 

Kahdentoista eri uutteen 
yhdistelmä yliaktiivisille, 
jännittyneille, ärtyneille ja 
arvaamattomille eläimille. 
Tämä yhdistelmä tuo 
helpotusta myös 

hysteriaan, levottomuuteen, liialliseen 
huomionhakuisuuteen ja 
jännittyneisyyteen.  

 
Highly Strung Essence yleisvaikutus on 
rauhoittaa kiihtynyttä mielentilaa, vähentää 
jännittyneisyyttä ja parantaa hallittavuutta. 

HÄTÄTILANTEISIIN 
Bluebell   ärtyisille, vetäytyville ja pidättyväisille 
Star of Bethlehem    trauman jälkihoitoon 
Cherry Plum    äärimmäiseen pelkoon ja  kauhuun 
Clematis    tarkkaamattomalle, uneksijalle 
Elm    uupumukseen, henkiseen väsymiseen 
Impatiens    ärtyisille ja kärsimättömille 
Olive    ylirasittuneille ja väsyneille 
Orange Hawkweed    kannustaa jaksamaan 
Rock Rose    paniikkiin ja huolestuneisuuteen 

Walnut    avuksi muutokseen sopeutumisessa 

ERITTÄIN VOIMAKKAISIIN TUNNETILOIHIN 
Agrimony    sisäisiin jännitystiloihin, 
ahdistuneisuuteen 
Aspen    tiedostamattomaan pelkoon ja huoleen 
Bluebell    ärtyisille, vetäytyville ja pidättyväisille 
Chamomile    ailahteleville, matalan 
ärsykekynnyksen omaaville eläimille, lievittää 
jännitettä 
Chicory    ylisuojelevalle tai takertuvalle  
Cherry Plum    äärimmäiseen pelkoon ja  kauhuun 
Copper Beech    uusien tilanteiden hyväksymiseen 
Impatiens    ärtyneisyyteen, kärsimättömyyteen 
Rock Water    joustamattomuuteen 
Scleranthus    epävarmuuteen 
Vervain    yli-innokkuuteen 
Wild Oat    suuntaa eteenpäin ajatuksia ei jää 

paikalleen 
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DOMINOIVILLE ELÄIMILLE 
Bluebell    ärtyisille, vetäytyneille ja pidättyväisille 
Chamomile    ailahteleville, matalan ärsykekynnyksen 
omaaville eläimille, lievittää jännitettä 
Cherry Plum     äärimmäiseen pelkoon ja  kauhuun 
Chestnut Bud    ei pysty oppimaan kokemuksista 
Chicory    ylisuojelevalle tai takertuvalle 
Holly    mustasukkaisuuteen ja epäluuloon, kateuteen, 
vihamielisyyteen 
Impatiens    ärtyneisyyteen, kärsimättömyyteen 
Mimulus    ujouteen, pelokkuuteen, tiedostettuihin 
pelkoihin 
Vervain    yli-innokkuuteen 
Vipers Bugloss    kiusaajille tai eläimille jotka 
manipuloivat 
Vine    dominanssiin, röyhkeyteen, 
joustamattomuuteen 
Walnut    mahdollistaa sopeutumisen muutoksen 

OVER DOMINANT ESSENCE 
 

Tässä yhdistelmässä 
on kukkauutteita, 
jotka voivat auttaa 
temperamenttisia 
eläimiä, jotka ovat 
kärsimättömiä, 
itsepäisiä, vaikeasti 

hallittavia, uppiniskaisia tai näykkiviä, 
ärtyneitä ja mustasukkaisia. Yhdistelmä 
voi auttaa laumajärjestyksen luomisessa 
ja vähentää ei-toivottuja dominoivia 
piirteitä.  
 
Over Dominant Essence kannustaa 
yhteistyöhön ja auttaa tarvittaessa rauhoittumaan. 

 

 
 

 

 

SEPARATION FLOWER ESSENCE 
 

15 kukkauutteen 
yhdistelmä, joka auttaa 
lievittämään 
eroahdistusta, 
ikävöimistä, surua, 
tarhastressiä ja 

mahdollisia fyysisiä oireita, kuten 
tuhoamista tai yletöntä haukkumista.  
Separation Flower Essence voi myös auttaa 
pentuja sopeutumaan uuteen kotiin. 

 
Positiivinen vaikutus: rauhoittaa ja lievittää 
ahdistuneisuutta ja paniikkia. 
 

 

EROAHDISTUKSEEN 
Aspen    tiedostamattomaan pelkoon ja huoleen 
Bluebell    ärtyisille, vetäytyville ja pidättyväisille 
Chamomile    ailahteleville, matalan 
ärsykekynnyksen omaaville eläimille, lievittää 
jännitettä 
Chicory    ylisuojelevalle tai takertuvalle 
Elm    uupumukseen, henkiseen väsymiseen 
Gentian    alakuloisuuteen 
Honeysuckle    koti-ikävään tai menneisyyteen 
takertujille 
Mimulus    ujouteen, pelokkuuteen, 
tiedostettuihin pelkoihin 
Mustard    surullisuuteen 
Pink Cherry    tyynnyttää, hoivaa, lohduttaa 
Rock Rose    paniikkiin ja huolestumiseen 
Star of Bethlehem   trauman jälkihoitoon 
Vervain    yli-innokkuuteen 
Walnut    mahdollistaa sopeutumisen muutoksen 
Zinnia    tylsistyneille eläimille, jotka ovat 
kadottaneet leikkimielisyyden 
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AROILLE JA PELOKKAILLE 
Mimulus    ujouteen, pelokkuuteen, tiedostettuihin 
pelkoihin 
Rock Rose    paniikkiin ja huolestumiseen 
Aspen    tiedostamattomaan pelkoon ja huoleen 
Bluebell    ärtyisille, vetäytyville ja pidättyväisille 
Chamomile    ailahteleville, matalan 
ärsykekynnyksen omaaville eläimille, lievittää 
jännitettä 
Cherry Plum    äärimmäiseen pelkoon ja  kauhuun 
Copper Beech    uusien tilanteiden hyväksymiseen 
Elm    uupumukseen, henkiseen väsymiseen 
Honeysuckle    koti-ikävään tai menneisyyteen 
takertujille 
Larch    itseluottamuksen puutteeseen 
Pink Cherry    tyynnyttää, hoivaa, lohduttaa 
Pink Yarrow    auttaa ymmärtämään tunteita, 
parantaa tietoisuutta 
Vervain   yli-innokkuuteen 

Walnut    mahdollistaa sopeutumisen muutoksen 

TIMID ESSENCE 
Tämä yhdistelmä on 
tarkoitettu ujoille ja 
pelokkaille eläimille, joilta 
puuttuu itseluottamusta, 
jotka vaikuttavat 
epävarmoilta tai 

pelästyvät herkästi. Yhdistelmä toimii hyvin 
myös ahdistukseen ja hermostuneisuuteen, 
jotka pohjautuvat pelkoon, sekä syrjään 
vetäytyville ja alistuneille ja etenkin 
traumatisoituneille eläimille. 
 
Positiiviset vaikutukset: Eläin on 
rauhallisempi ja rennompi sekä sosiaalisempi 
muita eläimiä  
ja ihmisiä kohtaan. Monesti eläimen 
itseluottamus paranee, ahdistus ja pelko vähenevät ja stressitaso laskee. Myös kyky 
kestää takaiskuja ja huonoja kokemuksia paranee. 

 

 

ANNOSTUS 

Kukkauutteet on suunniteltu käytettäväksi kaikenlaisille eläimille. Niiden käyttö on 
helppo sovittaa päivittäiseen rutiiniin ja niiden annosteleminen on helppoa ja turvallista. 
Lisää ruokaan tai juomaveteen. 

 

Pienet eläimet: (esim. linnut, hamsterit) 4 tippaa ruokaan/veteen kolmesti 
päivässä kunnes pullo on käytetty. 

Keskikokoiset eläimet: (esim. kissat, 
koirat, kanit) 

7 tippaa ruokaan/veteen kolmesti 
päivässä kunnes pullo on käytetty. 

Isot eläimet: (esim. hevoset) 12 tippaa ruokaan/veteen kolmesti 
päivässä kunnes pullo on käytetty. 

KUINKA PITKÄKSI AIKAA 30 ml PULLO RIITTÄÄ? 

Pienet eläimet 50 päivää 
Keskikokoiset eläimet 28 päivää 
Isot eläimet 16 päivää 
 

Kukkauutteet eivät korvaa eläinlääkinnällisiä ohjeita tai ammattilaisen antamaa 
käyttäytymiseen liittyvää neuvontaa.  
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Valmistaja / Tillverkare: 
Denes Natural Pet Care Ltd. 

2 Osmond Road 
Hove, 

East Sussex 
BN3 1TE 

http://www.denes.co.uk/ 
 
 
 

Maahantuoja: 
Tassutaiturit Tmi 

Maarinkunnantie 17 B 29 
01370 VANTAA 
+358 50 356 5646 

www.tassutaiturit.fi 
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