CaniAgil - tablety pro psy

NA KLOUBY
období intenzivního rùstu, zvláštì jedincù velkých a obøích plemen (nad 25kg v dospìlosti),
volné klouby a vazy dospívajících jedincù
kloubní a kostní problémy jako dùsledek vrozených patologických zmìn opìrné soustavy
(dysplazie kyèelního kloubu, dysplazie loketního kloubu, luxace èéšky, strmé úhlení
konèetin)
získané zmìny kostí, kloubù a vazù poúrazové stavy, zánìtlivá onemocnìní
vysoké nároky kladené na pohybový aparát sport, výcvik, pracovní využití atd.,nadváha

CaniAgil podporuje fyziologickou výstavbu chrupavek, kloubù a vazù pùsobením následující
kombinace úèinných látek:
-mrazem sušený, 15ti procentní èistý extrakt z novozélandského mìkkýše Perna canaliculus
doporuèené dávkování poskytne 600 mg celého komplexu glykosaminoglykanù
na 10 kg váhy psa, dále extrakt obsahuje nenasycené omega 3 kyseliny, esenciální
aminokyseliny (vysoká hladina glutaminu), zinek, mìï, mangan, pøírodní
antioxidanty jako kofaktory pøíznivého pùsobení glykosaminoglykanù na stavbu
chrupavky
glykosaminoglykany :
- váží v kloubní chrupavce vodu a zabezpeèují tak potøebné mechanicko-elasické
vlastnosti
- stimulují správnou tvorbu tkánì chrupavky, zvyšují produkci kyseliny
hyaluronové (pùsobí jako „mazadlo“ v kloubní štìrbinì)
- mají protizánìtlivý a analgetický efekt, snižují aktivitu enzymù pùsobících
poškození vlastní chrupavky
-Harpagophyti radix ïáblùv dráp
jihoafrická rostlina s velmi dobøe prokázanými pozitivními úèinky na klouby mechanismem podpory metabolismu
bunìk produkujících chrupavky chondrocytù
-vitamín E 5 500mg/kg pøípravku
- chrání nenasycené mastné kyseliny omega 3 a kloubní buòky pøed pùsobením
vysoce škodlivých volných radikálù (vedlejší produkt bunìèného metabolismu)
- stabilizuje bunìèné membrány, zejména kosterní svaloviny, podporuje tak její
vývoj a pøispívá tak k tvorbì kvalitního svalového pláštì jako opory pro klouby
-vitamín C 27 500 mg/kg pøípravku
- extrémnì dùležitý vitamín pro syntézu kvalitního kolagenu, nejhojnìjší bílkoviny
v celém organismu, silný antioxidant
-esenciální aminokyseliny
- základní stavební jednotky tìlních bílkovin, které si organismus neumí sám
vytvoøit, podpora kvalitního svalstva, chrupavek, vazù
Doporuèené dávkování 1,5 tablety /10 kg váhy psa.

www.firstmate.cz

kloubní problémy degenerativního rázu osteoartróza, osteochondróza, poškození
meziobratlových plotének

