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EM® till hund med svår klåda 
 
 

Tjänstehundförare Anneli och tjänstehunden Haiwa 
 

 

Fotocred: Hejdlösa bilder 

Här berättar tjänstehundförare Anneli Mattsson om schäfern Haiwa, tjänstehund inom specialsök och 
patrullhund i hemvärnet. 

 

9 åriga Haiwa har sen 1 års ålder allergiproblem som ger henne ständig och svår klåda vilket 

påverkar både sömnen, orken att jobba och framför allt allmäntillståndet. Enligt blodprover 

är hon allergisk mot pollen, timotej samt kvalster men enligt pricktest har hon en allmän 

allergi som inte går att vaccinera mot. Tidigare behandlades detta med cytopointinjektioner 

hos veterinären var 6:e vecka samt klohexidinbad var tredje dag när klådan var som värst. 

 

Detta fungerade ganska bra men var både besvärligt, krångligt och väldigt dyrt. Framför allt 
var det inte uppskattat av Haiwa då schampot måste verka 10 minuter innan det sköljs ur. 
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När jag såg en annons om EM® köpte jag fodertillskottet Proferm Pets, EM SkinCare för hud- 
och sårvård samt Wipe & Clean som jag använder både som schampo och rengöring på och 
runt alla hennes liggplatser i huset och bilen. Det gav ett jättebra resultat! Så pass bra att jag 
efter ett par månader kunde vänta med injektionen till vart 10:e vecka och klohexidinbaden 
slipper vi nu helt och hållet!  

Idag använder jag Wipe & Clean som jag sprayar på- och massera in i pälsen utan att skölja ur. 
Det är väldigt smidigt och Haiwa är så nöjd att slippa stå genomblöt i duschen med schampo i 
10 minuter och jag är glad att slippa städa duschen från alla hundhår. 

Jag ger Proferm Pets till alla mina hundar så de bygger upp sitt allmäntillstånd och får en 
bättre mage. Speciellt viktigt är det till min ena hund som har en känslig mage och som annars 
lätt får problem med kräkningar och diarré.” 

Jag rekommenderar verkligen andra att prova EM® och brukar dela ut det till mina vänner 
som också har djur. 

Hälsningar 
Annelie Mattsson & Haiwa  
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