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ДУЖЕ
СМАЧНІ
ТАБЛЕТКИ
Я Аста - вірний друг своєму господареві вже більше
10 років. Найбільшими задоволеннями для мене
являються прогулянки та спільний відпочинок разом
із господарем на дивані. Деякий час назад я стала
почуватися більш втомленою, мені стало важко
підводитись на лапи, це було більш болісно ніж
звичайно, і я ледве долала сходи.
З’ясувалось, що в мене починаються проблеми із
суглобами. Я ніколи не любила приймати ліки тому
лікар запропонував мені смачні хондропротектори Canvit Chondro Super.

ВІК? ЦЕ ЛИШЕ
ЧИСЛО У МОЄМУ
СЕРТИФІКАТІ ...
Аста, 10 років

Як я почуваюсь? Тепер знову насолоджуюсь життям,
мене майже нічого не турбує!

ТИ НЕ
НАЗДОЖЕНЕШ
БІЛКУ З ХВОРИМИ
СУГЛОБАМИ!
Джек, 3 роки

Привіт, я Джек, і я спортсмен до мозку кісток. Я люблю
бігати, стрибати, щось діставати, але найбільше я
люблю ганятися за білками у парку.
Все чудово, окрім одного моменту. Уявіть собі: там
є один собака який іноді стрибає лише на трьох
лапах. Так відбувається, тому що він відчуває біль та
дискомфорт в одній із задніх лап. Мій господар почав
хвилюватися за мене і вирішив що моїм суглобам
необхідна профілактика у вигляді хондропротекторів.
Тому зараз, щодня, я їм смаколики для суглобів, зі
смаком м’яса Canvit Chondro.

Я Макс, Лабрадор Макс
Скоро я стану великим собакою! Для того, щоб я виріс
дійсно великим мені потрібне якісне харчування.
Лише при правильному харчуванні я матиму міцний
скелет та сильні і здорові суглоби. Також мені
потрібен особливий догляд, оскільки моя порода
схильна до ожиріння та хронічних захворювань
суглобів, таких як дисплазія та артроз. Тому,
щодня я отримую не лише якісне харчування а й
хондропротектори Canvit Chondro Maxi - для собак
великих порід.

Я МАКС.
ЛАБРАДОР
МАКС.
Макс, 6 місяців

ПРОФІЛАКТИКА

Canvit CHONDRO
Canvit CHONDRO MAXI
ПРОФІЛАКТИКА та
ЗАХИСТ СУГЛОБІВ
ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ, МОЛОДИХ ТА
АКТИВНИХ СОБАК
Хондроїтину сульфат зв’язує воду,
підтримує еластичність хряща, блокує
ферменти, що руйнують хрящ.
Колаген II типу забезпечує міцність
та еластичність хряща та структури
зв’язок.
Глюкозамін стимулює метаболізм
хондроцитів та сповільнює руйнування хряща.

ТЕРАПІЯ

Canvit
CHONDRO SUPER
ЛІКУВАННЯ та
ВІДНОВЛЕННЯ СУГЛОБІВ
ДЛЯ СТАРІЮЧИХ ТА ХВОРИХ СОБАК
МСМ – джерело органічної сполуки сірки,
що володіє потужними протизапальними та
знеболюючими властивостями
Гіалуронова кислота збільшує в’язкість
синовіальної рідини, зменшує запалення та
покращує рухливість хряща.
Вітамін С підтримує метаболізм колагену та
захищає клітини від руйнування оксидантами.
Глюкозаміну та хондроїтину сульфат живлять хрящ.
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