
ATLET BS  
 
Komplexní výživa kloubů s přírodním extraktem Boswellia serrata pro zmírnění zánětu a bolesti. 
 
Obsah účinných látek v 1 kg: 

     Glukosamin sulfát – 400 g 
    Hydrolyzovaný kolagen –   300 g                                                                                 
 Chondroitin sulfát – 150 g 
    Extrakt z Boswellia serrata – 65 g 
 Hyaluronan sodný  – 9 g  
 
600 g 
 
Komplexní výživa kloubů pro koně. 
 
ATLET BS je vhodný zejména na: 

- výživu, ochranu a regeneraci kloubních chrupavek a tkání 
- zmírnění bolesti pohybového aparátu 
- zlepšení pohyblivosti a pro větší fyzickou výkonnost 
- zpomalení až zastavení dalšího poškozování kloubních chrupavek 
- prodloužení aktivního věku zvířete 
- zlepšení celkové zdravotní kondice 

Glukosamin sulfát – VYŽIVUJE 
Glukosamin hraje významnou roli v metabolismu chrupavky. Stimuluje buňky chrupavky 
(chondrocyty) k syntéze proteoglykanů (základních stavebních složek chrupavky) a je hlavním 
substrátem pro jejich vznik. Glukosamin je aktivně přijímán chrupavkou. Podávání glukosaminu 
zpomaluje rozvoj už vzniklých degenerativních změn chrupavky. 

Chondroitin sulfát – VYŽIVUJE 
Chondroitin sulfát je důležitou součástí kloubní chrupavky. Váže velké množství vody, čímž hydratuje 
chrupavku, podporuje vznik proteoglykanů a redukuje kolagenolytickou aktivitu. Podávání 
chondroitinu vede ke zpomalení destruktivních změn chrupavky, mírní bolesti kloubů, zlepšuje 
pohyblivost a mírní i průběh zánětu kloubu. 

Kyselina hyaluronová – OBNOVUJE 
Kyselina hyaluronová se nachází ve všech pojivových tkáních včetně kloubů, kde tvoří hlavní součást 
synoviální tekutiny. Podávání normalizuje vlastnosti kloubní synoviální tekutiny, působí proti 
degeneraci chrupavky a obnovuje její původní vlastnosti. 

Boswellia serrata – PŮSOBÍ PROTIZÁNĚTLIVĚ 
Přírodní extrakt z kadidlovníku pilovitého působí podobně jako syntetická antirevmatika, tzn. 
protizánětlivě a proti bolesti. Tento přírodní extrakt nemá nežádoucí účinky na zažívací soustavu. 
Pravidelné užívání pomáhá působit preventivně proti destrukci kloubní chrupavky. 

Hydrolyzovaný kolagen – OBNOVUJE 
Kolagen je hlavní bílkovinou kloubní elastické chrupavky, zabezpečuje její pevnost, pružnost a 
odolnost. Nedostatek kolagenu vede k poruchám hybnosti a postupným degenerativním změnám.  

 



ATLET BS podávejte: 

Během intenzivní tělesné zátěže, pro udržení dobré funkce pohybového systému. 
Po chirurgických ortopedických zákrocích, při osteoartritidě, při bolestivosti pohybového 
systému.  

 

Dávkování: 

HMOTNOST 
KONĚ 

INICIAČNÍ DÁVKA (PRVNÍCH 14 DNÍ 
UŽÍVÁNÍ) DENNĚ 

UDRŽOVACÍ (POKRAČOVACÍ) DÁVKA 
DENNĚ 

100 kg 3,4 g 1 odměrka 1,7 g 1/2 odměrky 
200 kg 6,8 g 2 odměrky 3,4 g 1 odměrka 
300 kg 10,2 g 3 odměrky 5,1 g 1,5 odměrky 
400 kg 13,6 g 4 odměrky 6,8 g 2 odměrky 
500 kg 17,0 g 5 odměrek 8,5 g 2,5 odměrky 
600 kg 20,4 g 6 odměrek 10,2 g 3 odměrky 

Způsob použití: Prášek je možné podávat s kouskem potravy, zamíchat do jádra či melasy nebo podat 
přímo do huby. Přípravek zvířata obvykle přijímají bez problémů. 

Délka užívání: Přípravek podávejte optimálně tři měsíce, potom udělejte 1 – 3 měsíce pauzu a 
přípravek opět nasaďte. 
 
Upozornění: Do přípravku ATLET BS perorální prášek je přidáván přírodní jablečný pektin, jehož barva 
je proměnná z bílé barvy na světle hnědou. Z toho důvodu se může lišit i barva prášku v tomto 
přípravku. Změnou barvy není nijak dotčena kvalita ani kvantita účinných látek – glukosamin sulfátu, 
chondroitin sulfátu, kolagenu, hyaluronanu sodného či suchého extraktu z kadidlovníku. 

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce: 
Bioveta, a. s. 
Komenského 212/12 
683 23  Ivanovice na Hané 
 
Veterinární přípravek je schválen ÚSKVBL pod číslem 027-17/C  
 
Šarže: 
EXP: 
 


