Eliteflex Forte – pasta pro psy

Balení:
60 ml
Léková forma:
pasta
Aktivní látka:
glukosamin + kyselina hyaluronová + chondroitin sulfát + MSM
Detail:
Popis:
Kloubní výživa pro psy ve formě PASTY. Přípravek s trojím účinkem - pro zdravé klouby, svaly a rekonvalescenci.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:

12ELITE FLEX® Forte pasta pro psy
Popis: Kloubní výživa pro psy ve formě PASTY. Přípravek s trojím účinkem – pro zdravé
klouby, svaly a rekonvalescenci.
Indikace: Doplňkové krmivo ve formě PASTY pro podporu přirozeného pohybu psů, který
udržuje zdraví kloubů a chrupavek a napomáhá rekonvalescenci po úrazu. U psů-seniorů
navíc zpomaluje opotřebení pohybového aparátu.
Dlouhodobý výzkum jednoznačně prokázal, že nenasycené mastné kyseliny omega-3
a omega-6 působí proti zánětu, bolesti a zajišťují celkovou úlevu psům s artritidou. Zároveň
zpomaluji úbytek tekutin v kloubech (tzv. dehydrataci).
Účinná látka: Kyselina hyaluronová, glukosamin, chondroitin sulfát, zinek v chelátové vazbě,
MSM (metylsulfonylmetan), vitamín E (alfa tokoferol), vitamín B1 (thiamin hydrochlorid),
omega-3 nenasycené mastné kyseliny, omega-6 nenasycené mastné kyseliny, olej
z tresčích jater, rozmarýn*
Léková forma: Pasta **
*Podrobný popis účinných látek:
1. Kyselina hyaluronová – patří do skupiny přirozeně se vyskytujících
glykosaminoglykanů a tvoří jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty. Je součástí
měkkých tkání psů a koček. Ve velkém množství se nachází v očním sklivci, kloubní
tekutině a kůži. Kyselina hyaluronová je známa svou schopnosti vytvářet vysoce
viskózní tekutinu, která je pak primární složkou kloubní tekutiny. Někdy se ji proto říká
„kloubní lubrikant“.
2. Glukosamin – je látka tělu vlastní, která vzniká z glukózy. Následně se zabudovává
do glykosaminoglykanů, např. do chondroitinsulfátu, který je „stavebním kamenem“
chrupavky nebo do kyseliny hyaluronové, kde váže vodu a propůjčuje chrupavce
pružnost.
3. Chondroitin sulfát – Je glykosaminoglykan nejvíce zastoupený ve strukturách
mezibuněčné hmoty chrupavky. Jde o polysacharid se silným záporným nábojem,
který osmoticky zadržuje vodu a dává chrupavce pružnost. Někdy mu říkáme „vodní
magnet“. Chrání klouby proti otřesům a kompresi. Přítomná síra zachycuje enzymy,
které poškozuji chrupavky a klouby.

4. Zinek v chelátové vazbě Zinek je nepostradatelným stopovým prvkem, který se
vyskytuje v mnoha orgánech, tkaních a tělních tekutinách. Aby organismus zinek
dobře využil, je upraven do chelátové vazby (mé elektrický náboj) a tím se zvýší
množství zinku, které se vstřebá do organismu.
5. Vitamín E (alfa tokoferol) – je důležitý antioxidant, který chrání buněčné membrány
před poškozením volnými radikály.**Složení (v 30 ml):
Glukosamin
Chondroitin sulfát
Kyselina hyaluronová
MSM (metylsulfonylmetan)
Vitamín E (α tokoferol 3 a 700)
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid)
Omega-3 + Omega-6 NMK
Chelátový zinek E6
Olej z tresčích jater
Rozmarýn

6 240 mg
2 120 mg
30 000 mcg
3 000 mg
408 mg
3 000 mg
34 mg
30 mg

Doporučené dávkování:
Malí psi (do 5 kg):
2 ml denně po dobu 30 dnů
Střední psi (5 kg až 15 kg):
4 ml denně po dobu 30 dnů
Velcí psi (15 kg až 30 kg):
8 ml denně po dobu 30 dnů
Obří psi (vice než 30 kg):
12 ml denně po dobu 30 dnů … dávkování prosím
i v grafické podobě ( zelené obdélníky, jako je u sirupu)
Dobře smíchejte s potravou.
Vhodné i pro štěňata po odstavu.
Balení: 60 ml
Podmínky uchování: Uchovávejte v původním obalu na suchém místě při teplotě nižší než
25 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem. Nezmrazujte. Po použití vždy uzavřete
víčkem.
Držitel rozhodnutí o registraci: Mervue
Zařazení: Doplňkové krmivo

