
za psa, ki ima težave z ledvicami, bodo 
drugačne od tistih za psa, ki ima diabe-
tes ali druge sistemske težave. Sploh pri 
resnih zdravstvenih stanjih je nujno, da se 
o prehrani temeljito pogovorite z izbranim 
veterinarjem, ki vam bo najbolje svetoval, 
kako optimalno spremeniti in prilagoditi 
jedilnik, predvsem na kaj morate biti pose-
bej pozorni pri nakupu hrane za psa in 
čemu se morate na splošno izogibati.
Ker so starejši psi manj aktivni, je nače-
loma tudi dnevna količina hrane manjša, 
zaradi lažje prebave jih lahko porazdelite 
v več obrokov dnevno, torej zajtrku in ve-
čerji dodate še kosilo. Hrano lahko vedno 
popestrite s kvalitetnimi probiotiki za pse, 
ki poskrbijo za zdravo črevesje, na preba-
vo starejših psov pa bo ugodno vplival tudi 
indijski trpotec, lanena semena in druga 
hrana, ki vsebuje visoko vsebnost vlaknin, 
recimo buče, ki so pogosto dodane tudi 
komercialni prehrani za seniorje. Nikar 
pa ne pozabite na dodajanje kvalitetnih 
omega-3 maščobnih kislin, ki so pri starej-
ših psih še posebej pomembne za ohra-
njanje zdravega srca in ožilja, pomembno 

tudi prispevajo pri ohranjanju kognitivnih 
sposobnosti. 

Spodbujanje apetita 
Mehka, mokra ali pasirana hrana pride v 
poštev pri psih, ki imajo oslabljene zobe ali 
so ostali popolnoma brez njih. Za starejši 
organizem je še toliko bolj pomembno, da 
je hrana postrežena na sobni temperaturi 
ali celo rahlo pogreta. Pri starejših psih 
lahko za dodatno dehidracijo poskrbite 
tudi z mesnimi juhami, ki jih pripravite 
posebej zanje; v nesoljeni vodi prekuhate 
meso in zelenjavo, tekočino uporabite za 
to, da prelijete hrano, jo dodate v nava-
dno vodo, da spodbudite pitje ali z njo 
preprosto samo izboljšate okus. 

Ker so starejši psi običajno tudi manj aktiv-
ni, se lahko oborožite tudi z različnimi inte-
raktivnimi igračami, ki spodbujajo mental-
no aktivnost psa ter na tak način poskrbite 
za del dnevne količine hrane. Tako boste 
poskrbeli za ohranitev kognitivnih sposob-
nosti in višek energije, ki se morda nabira 
zato, ker so sprehodi krajši.
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Pasji prijatelji

RosalHemp – kjer 
kakovost šteje
CBD izdelki kot dodatek h klasičnemu zdra-
vljenju in kot preventiva koristi tako ljudem 
kot tudi živalim. Uporaba kanabinoidov, pred-
vsem CBD za pse, mačke in druge živali, pripo-
more h kvalitetnejšemu življenju in preprečuje 
marsikatero težavo naših štirinožcev. 

Rosalhemp je podjetje, ki prodaja certificirane 
konopljine izdelke blagovne znamke Hanafsan 
in stremi k temu, da svojim strankam ponuja 
izdelke najvišje kakovosti. V njihovi spletni 
trgovini najdete zelo skrbno izbran nabor kono-
pljinih izdelkov. Certificirani CBD konopljini in 
prehranski izdelki za ljudi in tudi za živali so naj-
višje kakovosti, narejeni iz stoodstotno biološko 
pridelanega naravnega kanabidiola (CBD). Po 
zaslugi slovenskega podjetja RosalHemp je iz 
Avstrije prispela blagovna znamka Hanafsan. O
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Strokovnjaki so skupaj z lastniki živali razvili CBD kapljice, posebej prilagojena za pse in 
mačke. Izdelki vsebujejo mešanico hladno stisnjenega BIO konopljinega in lososovega olja. 
Poleg CBD so pomembne sestavine še omega-3 in omega-6 maščobne kisline in antioksida-
tivni delujoč vitamin. V njih ni umetnih arom in konzervansov. 

Pozitiven učinek starodavne rastline konoplje je bil cenjen že tisočletja in se uspešno uporab-
lja za spodbujanje dobrega telesnega in duševnega počutja pri psih, mačkah in ljudeh.

CBD pri živalih in ljudeh deluje sproščujoče, protivnetno, krepi imunski sistem, pomaga lajšati 
anksioznost in fobije pred hrupom ter zmanjšuje agresivno vedenje in stresne motnje, povečuje 
apetit, deluje proti slabosti, pomaga pri prebavi, je naravno sredstvo za lajšanje bolečin, 
zmanjšuje napade epilepsije in druge motnje ter pomaga pri njihovem obvladovanju.

V spletni trgovini www.rosalhemp.si ponujajo CBD izdelke za živali, kot so tri- in desetodsto-
tne CBD kapljice za pse in mačke, pred kratkim pa so jim dodali še bio CBD negovalni balzam 
za tačke, ki slednjim vrača vlago, maščobo in jih ščiti pred vodo ter pospešuje celjenje pri 
manjših poškodbah in ranah. 

Odlične reference konopljinih izdelkov Dr. Feursteina so že prepričale avstrijski, nemški in 
švicarski trg. Zdaj s podjetjem Rosalhemp vstopajo še na slovenskega. Vredno je poudariti, 
da je Nemčija v Evropi trenutno vodilna na trgu konoplljih izdelkov, tako da je to še en znak 
več, ki govori, kako kakovostni so izdelki spletne trgovine Rosalhemp.

Vaše naročilo bodo obdelali takoj, naročeno blago pa bo predvidoma dostavljeno v roku 
enega do dveh delovnih dni. Pri Rosalhemp je možno opraviti plačilo po povzetju, s karticami 
ali preko računa Paypal. 

Uporabite kontaktni obrazec ali pa nam preprosto pišite na elektronski naslov 
info@rosalhemp.si . CBD konopljine izdelke blagovne znamke Hanafsan lahko naročite 
na spletni trgovini www.rosalhemp.si. 

Z vizitko 
pridobite kupon 

za  spletno 
trgovino 

Rosalhemp z 
10% popustom 

na vse CBD 
izdelke za 

živali. Traja od 
datuma izdaje 

in pa vse do 
konca februarja 

(28.02.22). 
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