Chondro Active Pro protejează articulațiile și încetinește degradarea cartilajelor Supliment nutritiv sub
formă de comprimat gustos pentru câini. Compoziţie: Glucozamină hidroclorit 13.2.8, condroitin sulfat
9.17.1, Mono și digliceride ale acizilor grași (acidul behenic) 13.6.9, Stearat de magneziu 11.2.10.
Aditivi pe kg: Vitamine și provitamine: Vitamina E/acetat de all-rac-alfa-tocoferil 3a700 15000 UI.
Oligoelemente: mangan sulfat monohidrat E5 450 mg. Emulgatori și agenți de stabilizare: Celuloza
microcristalină E 460 425500mg. Agenți antiaglomeranți: Dioxid de siliciu E551b 15000mg.
Propr.chimice: Umiditate 5.0% -Proteină brută 10.0%- Cenuşă brută 6.0%-Grăsimi brute 5.0% - Fibre
brute 52.0% - Cenușă insolubilă în HCL 3.0% Indicații: Chondro Active Pro este destinat protecției și
susținerii funcționării și mobilității articulațiilor, încetinind degradarea cartilajelor în cazuri de
supraîncărcare articulară, obezitate, instabilitate articulară, predispoziție genetică, anormalităţi articulare,
deteriorarea metabolismului articular şi osos. De asemenea, este indicat pe durata perioadei de creștere
pentru o dezvoltare sănătoasă a articulațiilor precum și în cazul subiecților cu activitate fizică intensă.
Glucozamina și condroitin sulfat sunt principalii glicozaminoglicani ai matricei cartilajelor și au o
importanță crucială în sănătatea țesutului cartilaginos și a lichidului sinovial, datorită acțiunii lor
protectoare în combaterea degardării cartilajelor. Administrare: zilnic se administrează oral cu sau fără
mâncare 1 comprimat pe 20 de kg greutate corporală. O doză zilnică de 2 comprimate este
corespunzătoare și pentru animalele care au o greutate corporală mai mare de 40 de kg. Se recomandă
împărțirea dozei zilnice în două administrări. Chondro Active Pro se administrează timp de cel puțin 30
de zile. Tratamentul poate fi repetat la fiecare 3/6 luni. Durata tratamentului poate fi extinsă la
recomandarea medicului veterinar. Întotdeauna puneți la dispoziția animalului apă.
Numai pentru uz veterinar: pentru animalele care nu produc alimente. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor și a animalelor. A se păstra la loc uscat, protejat de lumină. Păstrați borcanul închis după
utilizare. Acest produs este un supliment alimentar, nu un medicament. Nu înlocuiește tratamentul
medicamentos. Nu este destinat consumului uman. Importator:VETECO INTERSERVICES SRL,
www.veteco.com, tel:0213170380.

