
 
ATLET MSM  
komplexní výživa kloubů  
 
Obsah účinných látek v 1 kg: 

    Glukosamin sulfát – 355 g 
    Chondroitin sulfát – 133 g 
    MSM – Methylsulfonylmethan – 444 g 

700 g 
 
Komplexní výživa kloubů pro koně. 
 
ATLET MSM perorální prášek doporučujeme podávat: 

    - hříbatům od 2. měsíce věku 
    - pro předcházení onemocnění pohybového aparátu 
    - sportovním a pracovním koním všech věkových kategorií 

ATLET MSM perorální prášek 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. 

MSM – PŮSOBÍ PROTIZÁNĚTLIVĚ A PROTI BOLESTI 
Látka MSM je látka obsahující organicky vázanou síru, která působí na zpevnění vazů a 
šlach, potlačení zánětu a bolesti a na regeneraci a relaxaci svalů. Dále vykazuje silné 
antioxidační a jiné pozitivní účinky a je jedinečným zdrojem sirných sloučenin, které v 
organizmu pozitivně působí, a to zejména v poškozené kloubní chrupavce. MSM také pomáhá 
ke zlepšení kopytní rohoviny a ke zkvalitnění srsti. 

 
Dávkování: 



HMOTNOST 
KONĚ 

INICIAČNÍ DÁVKA (PRVNÍCH 
14 DNÍ UŽÍVÁNÍ) DENNĚ 

UDRŽOVACÍ 
(POKRAČOVACÍ) DÁVKA 

DENNĚ 
100 kg 4,5 g 1 odměrka 2,25 g 1/2 odměrky 
200 kg 9,0 g 2 odměrky 4,50 g 1 odměrka 
300 kg 13,5 g 3 odměrky 6,75 g 1,5 odměrky 
400 kg 18,0 g 4 odměrky 9,00 g 2 odměrky 
500 kg 22,5 g 5 odměrek 11,25 g 2,5 odměrky 
600 kg 27,0 g 6 odměrek 13,50 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 MSM 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 a látky MSM. 

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce: 
Bioveta, a. s. 
Komenského 212/12 
683 23  Ivanovice na Hané 
 
Veterinární přípravek je schválen ÚSKVBL pod číslem 026-17/C  
 
Šarže: 
EXP: 
 
 


