URTEMEDISINER TIL BRUK HOS HUND
av Veterinær Helge Bruland
(Friskies magasinet Nummer 1-2006)

Jeg har ved min klinikk behandlet hunder med urtemedisiner som primærterapi eller tilleggsterapi i
snart 20 år. Jeg vill i dette nummeret av Friskies Magasinet dele noen av mine erfaringer med leserne.
HVITLØK
Hvitløken hører naturlig hjemme i det vestlige Asia. Derfra må den ha kommet til Egypt der prestene anså den
som «uren». Det hadde nok sin bakgrunn i den ubehagelige lukten. De som hadde spist hvitløk fikk ikke adgang til
templene!
Hvitløk inneholder blant annet aminosyren Allin som virker bakteriedrepende. I tillegg er den galledrivende,
krampeløsende og den utvider blodårene. Jeg bruker en kombinasjon av hvitløk og bukkehornskløver i min praksis
til både terapi og som forebyggende mot forskjellige sykdommer. Kombinasjonen av disse to urtene gjør at de
virksomme stoffene resorberes mye bedre, og effekten på blant annet bakterier, virus og sopp høynes.
Denne kombinasjonen er effektiv som terapi på betennelser (hud, sår, furunkolose mm) og luftveisinfeksjoner
(kennelhoste mm). Den vil også øke blodsirkulasjonen og være effektiv på muskel/leddstivhet.
Kombinasjonen har forebyggende effekt mot diverse sykdommer, som kennelhoste, mage/tarminfeksjoner og
parasitter, som har lett for å smitte på utstillinger og andre hundetreff.

MIXED VEGETABLE
Denne tabletten inneholder selleri, pepperrot, persille og vannkarse. Persille har vært kjent som kryddergrønnsak
og medisinsk plante over hele Europa siden antikkens tid. Persillefrøene skulle virke urindrivende og var til hjelp
ved blære og nyrestein. I egen praksis bruker jeg mixed vegetable ved reumatiske plager, forkalkningssmerter,
urinveisproblemer, normalisering av syre/base og ved diverse hudprobroblemer.

Ved å kombinere mixed vegetable med hvitløk og bukkehornskløver, vil effekten økes.
TANG/TARETILSKUDD (Kelp Sesweed)
Dette bruker jeg til hunder med dårlig vekst og hudproblemer
Sammen med brennesleekstrakt og homeopatisk sepia (blekksprututtrekk) er det meget effektivt til
hunder med pigmentproblem/dårlig pigment.
BRINGEBÆRBLAD
Dette er et velkjent urtetilskudd for å gi drektigheten et normalt og sunt forløp, og til å forebygge
eventuelle fødselsproblemer Tilskuddet gir fra 3. uke av drektighet og skal gis frem til i uke etter fødsel
for å unngå etterbyrdsproblemer.
LEGEVENDELROT (Valeriana)
I kombinasjon med søterot og scullcap. Brukes som beroligende tilskudd til nervøse, redde hunder,
men også mot reisesyke. Jeg bruker det også som tilskudd til hunder som lider av epilepsi. Dette gjør at
man kan gå ned på doseringen av antiepileptika.
MISTELTEIN (Viseum album)
Denne planten har i lengre tid vært brukt innen kreftterapi. Den styrker immunforsvaret og forårsaker
selvhelning. Jeg bruker mistelteindråper etter kreftoperasjon for å forebygge vekst av nye svulster, men
også for å dempe vekst i svulster som eiere ikke vil operere.
Dette var en liten oversikt over de urtebehandlingene jeg bruker i min klinikk. Har dere spørsmål om
urter til hund, kan dere skrive til Friskies Magasinet.
Med dyrisk hilsen
Helge Bruland.

