ТУРБОТА ПРО СУГЛОБИ ТА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

Canvit CHONDRO
CHONDRO MAXI
КОРМОВА ДОБАВКА ДЛЯ
ПІДТРИМКИ, ВІДНОВЛЕННЯ
ТА ЗАХИСТУ СУГЛОБІВ. ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО ДОГЛЯДУ.
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА В ПЕРІОД РОСТУ
Хондроїтину сульфат зв’язує воду, підтримує еластичність хряща, блокує ферменти, які пошкоджують хрящ.
Колаген ІІ типу забезпечує міцність та еластичність
хряща та сполучної тканини.
Глюкозаміну сульфат стимулює метаболізм хондроцитів та уповільнює дегенеративні процеси у хрящі.

ДУЖЕ
СМАЧНІ
ТАБЛЕТКИ

Canvit
CHONDRO SUPER
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ СУГЛОБІВ,
ПОЛІПШЕННЯ РУХЛИВОСТІ, ЗМЕНШЕННЯ БОЛЮ, ПРИ ПОРУШЕННЯХ
РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ.
ДЛЯ АКТИВНИХ СОБАК ТА В ПЕРІОД ЗАХВОРЮВАННЯ
МСМ – це джерело органічної сполуки сірки, що має
потужні протизапальні та аналгетичні властивості.
Гіалуронова кислота підвищує в’язкість суглобової рідини,
має протизапальні властивості, покращує рухливість суглобів.
Вітамін С бере участь у метаболізмі колагену
та захищає клітини від дії оксидантів.

Вміст активних речовин в одній таблетці (3 г): глюкозаміну
сульфат 210 мг, хондроїтину сульфат 126 мг, колаген 2 типу
300 мг, вітамін С 21 мг.

Кожна таблетка містить: глюкозаміну сульфат 501 мг,
хондроїтину сульфат 204 мг, МСМ 150 мг,
гіалуронова кислота 15 мг, вітамін С 15 мг.

Показання до застосування: для підтримки росту та розвитку
суглобів у цуценят, для регенерації та захисту суглобів у активних
та спортивних собак, уповільнення зношування та захист суглобів у
старіючих собак та у собак з надмірною вагою.

Показання: в якості додаткової терапії при захворюваннях суглобів
(остеоартрит, дисплазія). Для підтримки, регенерації та захисту
суглобів спортивних та робочих собак. Уповільнення зношування та
комплексний захист суглобів старіючих собак та собак з надмірною вагою. У період відновлення після операцій на опорно-руховому апараті.

Спосіб застосування та дози: добавку дають прямо з руки, або
додають до корму. Курс застосування: 2-3 місяці. В перші два тижні
застосування дозу рекомендовано подвоїти.
Рекомендована добова доза: Chondro: 1 таблетка на 5 кг маси тіла.
Chondro Maxi: 1 таблетка на 10 кг маси тіла.
Доступні фасування: Chondro: 100 г (≈ 100 табл), 230 г (≈ 230 табл)
Chondro Maxi: 230 г (≈ 76 табл), 500 г (≈ 166 табл), 1000 г (≈ 333 табл)

Спосіб застосування та дози: добавку дають прямо з руки, або
додають до корму. Курс застосування: 2-3 місяці. В перші два тижні
застосування дозу рекомендовано подвоїти.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на 20 кг маси тіла.
Доступні фасування: 230 г (≈ 76 табл), 500 г (≈ 166 табл)

Canvit
Mobility

Функціональні Ласощі
Без зерна
З куркою

Створено
ветеринарами

КОРИСНІ ЛАСОЩІ ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я СУГЛОБІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ З
КУРКОЮ ДЛЯ ЩОДЕННОГО
ДОПОВНЕННЯ РАЦІОНУ
ВАШОГО СОБАКИ.
Хондроїтину сульфат 0.8%, глюкозаміну сульфат 1.5%,
мембрана яєчної шкаралупи 1%, МСМ 0.6%, котячий
кіготь 0.1% (ункарія томентоза), вітамін С 600 мг, Ω3 / Ω6
ненасичені жирні кислоти 5% стимулюють оптимальне
утворення колагену, забезпечують захист, відновлення
та здорове функціонування суглобів.

Спосіб застосування та дози: 1-2 шматочки
на 1 кг маси тіла. Ласощі дають прямо з руки,
або додають до корму.

Показання: для підтримки розвитку суглобів в період росту,
відновлення та захисту суглобів у активних та спортивних собак, для
уповільнення зношування та захисту суглобів у старіючих собак і
собак з надмірною вагою, в якості додаткової терапії при захворюваннях суглобів (остеоартроз, дисплазія).

Фасування: 100 г (≈ 125 шматочків),
200 г (≈ 250 шматочків).

Курс застосування: 2-3 місяці. В перші 2 тижні
застосування дозу рекомендовано подвоїти.
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