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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = ETIKETA  

 

Názov vet. prípravku : Amix Vet Equine Joint Care  

  Výživový doplnok pre kone s obsahom glukozamínu,  kreatínu a MSM 
 

Výrobca a držiteľ rozhodnutia o schválení: 

Cymedika s. r. o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, Česká republika. 
 

Zloženie  : Každý gram veterinárneho prípravku obsahuje: 

   Glukozamín hydrochlorid                150 mg 

   Kreatín monohydrát                125 mg 

   Dimetylsulfón – MSM                          8,33 mg                                  

   Vitamín E                                             16,66 mg 

   Glukonát zinočnatý (Zn)                   6,00 mg 

   Bioflavonoidy                                       2,08 mg 

   Mangán sulfát (Mn)                                4,89 mg 

   Goldcell MY SE 20 (Se)                    0,06 mg  

   Pomocné látky: Sacharóza, sójový olej, karamelové farbivo  a jablčná 

aróma. 
 

Popis vet. prípravku : Hnedý prášok. 
 

Druh 

a kategória zvierat : Kone a pony. 
 

Charakteristika : Amix Vet Equine Joint Care je ochutený veterinárny prípravok pre kone 

a pony, ktorý obsahuje kombináciu esenciálnych nutričných zložiek – 

glukozamín, MSM a kreatín, známych svojím výrazným účinkom na kĺby 

a svaly. Kombinácia účinných zložiek napomáha obnoviť kĺbovú tekutinu 

a optimalizuje svalovú aktivitu, pohotovú silu a vytrvalosť. 
 

Dávkovanie : Kôň a pony s hmotnosťou do 550 kg:  

  Úvodná dávka: 2 odmerky 2 x denne – počas 4-6 týždňov 

  Udržiavacia dávka: 1 odmerka 2 x denne 

  Kôň s hmotnosťou nad 550 kg 

  Úvodná dávka: 3 odmerky 2 x denne – počas 4-6 týždňov 

  Udržiavacia dávka: 1,5 odmerky 2 x denne 

  Individuálne dávkovanie konzultujte s Vaším veterinárnym lekárom. 

Obsah odmerky: 15 gramov. 
 

Spôsob použitia : V balení Amix Vet Equine Joint Care je priložená odmerka s obsahom 15 

gramov. Denná dávka sa odmerkou nameria podľa príslušnej schémy 

a podáva sa koňovi do kŕmenia. 

  Amix Vet Equine Joint Care je dokonale ochutený jablčným chuťovým 

základom, ktorý zaisťuje dobrý príjem. Veterinárny prípravok je možné 

vmiešať do kŕmenia. 
 

Veľkosť balenia : 300 g, 600 g, 900 g,  1 200 g, 1 800 g. 
 

Čas použiteľnosti : 3 roky. 
 

Ochranná lehota : Bez ochrannej lehoty. 
 

Spôsob uchovávania : Pri teplote 15 - 25°C. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu: 

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných 

právnych predpisov. 
  



Bez predpisu veterinárneho lekára. 
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