På BIO Dyreklinikken arbejder jeg dagligt med adfærds- og holistisk
behandling af dyr. I dette arbejde har jeg med stør-re og større succes anvendt
blomster remedier og homeopati.
Med denne baggrund har jeg sammensat følgende BIO REMEDIER, som
primært er egnet til at rette op på dyrs følelser. I remedierne er anvendt Bachs
blomster remedier, Hanne Carstens blomster remedier og homeopatiske
remedier.
BIO REMEDIE 1: ANGST
Til dyr, som er usikre og bange. Dyret kan være bange for noget ukendt eller
kendt. Dyret kan for eksempel være bange for nye ting, for mennesker, andre
dyr, mørke eller lyde. Remediert hjælper også på dyr, som reagerer på
menneskers dominerende signaler og hvalpe, som ikke har fået en tilstrækkelig
prægning eller socialisering.
Remediet virker godt sammen med langsom tilvænning til det, som dyret er
bange for.
BIO REMEDIE 2: STRESS
Til dyr, som let stresser op, eller har svært ved af afreagere efter en stressende
oplevelse. Til dyr som virker ophidsede på grund af ting, som sker i
omgivelserne eller som reagerer overilet. Til rastløse dyr.
Remediet virker godt sammen med anden afstressende behandling som
massage eller ændring i måden dyret bliver aktiveret på.
BIO REMEDIE 5: NYTÅRSFYRVÆRKERI
Til dyr, som er bange for lyde. Specielt hvis lydene virker som om de er
naturfremkaldte eller kommer oppe fra luften, ud af mørket eller meget
pludselige. Remediet anvendes ofte samen med lydtilvænning. Læs mere i
folderen “ Nytårsfyrværkeri”
BIO REMEDIE 6: ANGST, KAT
Til katte med en kendt eller ukendt angst evt en panisk angst. Kattten kan være
let at irritere og at stresse. Katten kan virke uligevægtig, kan mærke kommende
farer og holder vagt.

BIO REMEDIE 7: HORMONFORSTYRRELSER, TÆVER
Til tæver, som er letpåvirkede af hormonforandringer, det kan være for lang,
for kort eller udeblivende løbetid. For lang eller kort tid imellem løbetider.
Store humørudsvingninger eventuelt med angst ved løbetid og falsk
drægtighed.
BIO REMEDIE 8: STRESS/ANGST
Til dyr, som har en kendt eller ukendt angst og som stresser meget i
situationen. Remediet indeholder kun Bachs Blomster remedier.
BIO REMEDIE 11: ANGST/STRESS, KAT
Til katte, som viser usikkerhed, stress/angst
DOSERING:
BIO remedier kan enten gives direkte i munden på dyret hvis det accepterer
det, evt fortyndet med vand og trukket op i en engang-sprøjte, på en plastikske
eller det kan gives sammen med lidt mad evt. i form af lidt tørt brød eller kiks.
Endelig kan de også dryppes på huden lige over haleroden.
Hvis ikke andet er aftalt gives:
3 dråber 2 gang daglig til små gnavere og små fugle
5 dråber 2 gange daglig til katte og små hunde
10 dråber 2 gange daglig til mellem og
store hunde
15 dråber 2 gange daglig til gigant
hunde
Giv dyret en ekstra dosis, hvis den forventes at
komme i en belastet situation ca 1 time før den
forventede situation opstår.

OPBEVARING:
BIO remedier skal opbevares frostfrit, uden stærk varme eller direkte sollys.
BIO remedier må desuden ikke komme i direkte forbindelse med metal eller
stærkt lugtende ting f. Eks. Aromaterapi, terpentin.
BIVIRKNINGER
Blomster remedier og BIO natur remedier giver normalt ingen bivirkninger.
Somme tider bliver dyret dog sløv 3-4 dage efter doserings start. Stop så
doseringen og snak med din behandler om evt. at fortsætte senere igen.
MED ANDEN BEHANDLING
Blomster remedier og BIO natur remedier kan gives sammen med og
undebygger ofte almindelig medicin, urtemedicin, homeopati, massage,
akupunktur og adfærdsmodifisering.
PRISER:
1 flaske a 10 ml til kat
1 flaske a 30 ml til kat
1 flaske a 30 ml til hund
1 flaske a 100 ml til hund
specialblanding 30 ml

100 kr
170 kr
140 kr
400 kr
200 kr

BESTILLING:
Ud over BIO REMEDIER fremstiller jeg også blomster remedier specielt
blandet til dit dyr. Individuelle remedier fremstilles ud fra en konsultation
enten i telefonen eller på klinikken.
Remedierne kan
e- mail :
hjemmeside:
telefon :
brev :

bestilles på:
biodyr@email.dk,
www.biodyr.dk
70 20 11 44
BIO Dyreklinik,
Højdevej 14
3500 Værløse
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