Nyhet

Apotek Hjärtat utökar sitt sortiment för fyrbenta –
lanserar ny produktlinje för hund och katt
Apotek Hjärtat erbjuder sedan tidigare produkter för djur, och nu utökas sortimentet genom
lanseringen av Hjärtats Djurvård med en rad nya vardagsprodukter för fyrbenta
familjemedlemmar. Tuggpinnar, specialanpassade schampon och fodertillskott återfinns bland
nyheterna.
Tanken bakom Apotek Hjärtats nya produkter inom djurvård är att erbjuda ett bra basutbud med
produkter som kunder med fyrbenta familjemedlemmar har nytta av i vardagen. Därför lanseras
nu produkter för päls och hudvård, förbättrad munhälsa och fodertillskott.
– Med de nya djurvårdsprodukterna vill vi ge lite extra omsorg till våra fyrbenta konsumenter.
Produkterna är framtagna för att möta de utmaningar och behov som smådjursägare står inför i
vardagen, som att upprätthålla och främja en god munhälsa hos sina djur samt att ta hand om
hud och päls på ett skonsamt sätt, säger Maria Calles, farmacispecialist på Apotek Hjärtat.
De nya djurvårdsprodukterna är präglade av samma filosofi som resterande utbud i Apotek
Hjärtats egna sortiment - med omtanke och kvalitet i fokus. Bland de nya produkterna återfinns
bland annat Hjärtats tuggpinnar som förebygger plack och bidrar till hundens munhälsa, Omega3-kapslar med fettsyror och skyddande vitamin E som bidrar till en normal hjärt- och kärlhälsa
samt till en frisk hud och päls, samt Hjärtats Schampo för pälsdjur med torr och känslig hud.
Produkterna finns att köpa på Apotek Hjärtat och på apotekhjärtat.se från och med vecka 7,
2021.
Hjärtats Djurvård
Pälsvård
Hjärtats Schampo - torr och känslig hud, oparfymerad, 200 ml - 89 kr
Mild och skonsam rengöring av päls.
Hjärtats Schampo - långhårig päls 2i1, milt parfymerad, 200 ml – 89 kr
Utredande och vårdande rengöring för långhårig päls.
Hjärtats Tassalva, oparfymerad, 23 ml – 29,90 kr
Mjukgör och skyddar tassarna.

Kompletteringsfoder
Hjärtats Grönläppad mussla, tuggtablett 100 st – 289 kr
Tuggtabletter som främjar ledernas normala funktion.
Hjärtats Omega-3, kapslar 120 st – 209 kr
Kapslar med fettsyror och skyddande Vitamin E. Bidrar till en normal hjärt- och kärlhälsa samt till
en frisk hud och päls.
Hjärtats Stress och Oro, tabletter 30 st – 169 kr
Tabletter med aminosyran L-teanin som verkar lugnande vid miljöombyten och stressiga
situationer, utan att ge trötthetskänsla.
Munhälsa
Hjärtats Tuggpinnar, 7 pack - 39,90 kr
Förebygger plack och bidrar till hundens munhälsa.
För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,
apotekhjartat.se, icagruppen.se

