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Som vi får mere at vide om virkningerne af CBD for mennesker, spørger vi naturligvIs os
selv: Kunne CBD hjælpe vores elskede kæledyr? Videnskabeligt har hunde og katte (og
de fleste pattedyr) en lignende anatomi som mennesker. Undersøgelser i det sidste årti
har vist, at endocannabinoid-systemet kan findes hos de fleste pattedyr. I betragtning
af at CBD arbejder direkte med nervesystemet, kan vi med sikkerhed konkludere, at
CBD vil have en form for indflydelse på vores kæledyr. Tidlige undersøgelser og
anekdotiske udtalelser viser, hvordan CBD har hjulpet vores kæledyr på mange
forskellige måder.
Her er en liste over forskellige ting, som CBD har vist sig at hjælpe på:

▪ Allergier ▪ Angst ▪ Appetit ▪ Gigt ▪ Kræft ▪ Kronisk smerte ▪ Livskvalitet ▪ Fordøjelses
systemet ▪ Svulster ▪ Angst for torden og fyrværkeri ▪ Glaucoma ▪ Homeostase
▪ Tarmsygdom ▪ Betændelse ▪ Led- og mobilitetsproblemer ▪ Manglende energi og
vitalitet ▪ Hudproblemer

CBD er tilgængelig i mange praktiske former. Ekstrakter kan gives fra en dropper
flaske direkte i munden, tilsættes til maden, lægges på en godbid, gnides direkte
på huden eller lægges på et dyrets pote, så de slikker det af. Doseringen kan
variere lidt fra den ene situation til den anden. Det kan være nødvendigt at
eksperimentere lidt for at finde den rigtige dosis. Husk det er ikke muligt at
overdoserer.

Typisk start dosis: 1 mg - 5 mg CBD pr. 5 kg legemsvægt.

Start med en lav dosis og se hvordan reaktionen er. Reaktioner kan ske inden for
30 min. Hvis der ikke er nogen ændring efter en dags tid, kan dosen øges. Af og
til vil forbedringer tage mere end én behandling. For at behandle smerte, giv CBD
dråber ca. hver 12. time. I andre tilfælde , eller for at bryde uønskede
adfærdsmønstre, giv CBD dråber en eller to gange om dagen.

Husk at du ikke kan overdosere, og der er ingen toksicitet forbundet med CBD.

Hvis du har spørgsmål eller er usikker, så kontakt os eller din dyrlæge, før du
starter behandlingen.
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