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Hund på recept Milena Penkowa Hent PDF Forlaget skriver: Med videnskabelige undersøgelser som sit
fundament, præsenterer Hund på recept den aktuelle og nyeste viden om hundens gavnlige effekter på vores
sundhed og overlevelse. Bogen beskriver, hvordan vi alene ved at tilbringe tid i selskab med en hund styrker

vores sundhed, immunitet, hjerne og hjerte.  

Hundens gavnlige effekt på fx hjertekarsygdomme, cancer, demens, udviklingsforstyrrelser, angst og
depression gennemgås i bogen, men fokus er også på raske mennesker samt potentialet for brug af hunden i

sundhedsvæsenet.  

Hund på recept henvender sig både til hundeejere og ikke-hundeejere. Bogen er nemlig også skrevet til dem,
der aldrig vil have en hund inden for hjemmets fire vægge. De gavnlige effekter kan for denne gruppe opnås
ved hjælp af en besøgs- eller terapihund. Læsere med generel interesse i egen sundhed samt patienter, som

ønsker at tage hånd om deres grundlæggende vilkår, behandlingsmuligheder, komplikationer og
overlevelseschancer vil kunne finde inspiration i bogen.
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