
Oticurant för en gladare hund!
Alla som har en hund vet att hundens öron kan vara en källa till både dålig lukt 
och bekymmer. När du använder Oticurant i din hunds öron får du ett snabbt 
resultat. På bara någon vecka blir din hunds öron renare och återfår sin naturliga 
doft.



Vad är Oticurant?

Oticurant är ett fint pulver – dosförpackat i stick packs.



Vad gör Oticurant?

Balanserar mikrofloran i hörselgången

Förebygger öroninflammation

Rengör hörselgången



Oticurant - ett nytt sätt att tänka

Rengör öronen utan vätskor.

Lätt att administrera - skonsamt för hunden och bekvämt för 
hundägaren.

Inga desinfektionsmedel – ingen risk för biverkningar.

Kontrollerar de fysikaliska parametrarna i hörselgången.

Dos-packade för noggrannhet, hygien och bekvämlighet.



Hur fungerar Oticurant?

Oticurant kombinerar tre olika vägar för att förebygga otit och hålla 
öronen rena.

1. Sänkning av pH

2. Absorbera fett och fukt – rengöring av öronen

3. Särskilda sockerarter med antibakteriell och sårläkande 
egenskaper samt sockerkomplex som främjar tillväxten av 
goda bakterier.



Oticurant - bra för hunden därför

Hunden slipper vätska i öronen

Hunden slipper att bli masserad och petad i öronen

Oticurant är lätt och skonsamt att administrera 

Hunden slipper klia sig och skaka på huvudet i ett försök att lindra 
sitt problem



När kan man ge Oticurant?
- om hunden luktar illa i öronen

- om hunden har ”klet” öronen

- om hunden kliar sig på öronen

- om hunden skakar på huvudet

- om hunden tycker om att bada så skall man ge det efter badet

- om hunden genomgått antibiotika behandling skall man direkt 
börja att ge Oticurant efter avslutad kur - förebyggande



Summering

Oticurant ändrar reglerna för patogena mikrober med,

lägre pH - de kommer inte att dö, men de kommer att 
sluta växa

binder livsnödvändigt fett och fukt - svälta ut dem

lura dem med "smarta" sockerarter

Ingen fukt i örat – Oticurant håller örat torrt och rent

.



Produkt beskrivning

En förpackning av Oticurant innehåller 24 dospåsar.

Varje dospåse innehåller cirka 0,17 gram pulver.

En bordsdisplay innehåller 16 askar Oticurant. 

En förpackning av Oticurant räcker till ca. 3 månaders förbrukning för en 
normal stor hund när man ger en dos i veckan.

Oticurant är luktfri.

Oticurant innehåller inga skadliga ämnen.

Alla ingredienser är av farmaceutisk kvalitet.

Oticurant tillverkas i Sverige.



Ingredienser I Oticurant

Innehåll
L-Fucose Monosaccharide
2`FL (HMO) Oligosaccharide
Bioecolia Oligosaccharide
Mjölksyra
Laktos
Kaolin
Anti caking


