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NeoK9 asigură suportul întregului sistem scheletic. Neo K9 este singurul produs din această nișă,
și utilizează un mecanism de livrare patentat pentru a facilita absorbția mineralelor osoase și a
co-factorilor osoși, conținuți în produs și esențiali pentru un schelet sănătos.
NEO-K9 este un supliment nutritiv pentru oasele și articulațiile câinilor. Spre deosebire de
majoritatea suplimentelor pentru articulații, care acționează ca agenți de amortizare, NEO-K9
funcționează diferit, și oferă un suport structural eficient pentru oase și articulații din interior,
susținând întregul sistem scheletic al câinelui.

Cofactori
Cât de bine funcționează nutrienții depinde de cantitatea de vitamine și minerale disponibile în
organism, experții noștri în sănătatea osoasă îi numesc co-factori osoși. În timpul procesului de
formulare al produsului, experții au calculat cu atenție echilibrul co-factorilor, astfel încât corpul
câinelui dvs. să poate să utilizeze la maxim toate substanțele nutritive.
C
Vitamina C este importantă pentru formarea osoasă. De asemenea, este esențială pentru
repararea și întreținerea țesutului cicatricianl, a vaselor de sânge și a cartilajului și poate ajuta la
prevenirea osteoporozei.
D3
Vitamina D este un cofactor extrem de important pentru formarea oaselor și pentru controlul
sistemului nervos și muscular, deoarece ajută la reglarea concentrațiilor de calciu și fosfor din
sânge.
E
Vitamina E este un antioxidant important. Protejează membranele celulare împotriva daunelor
oxidative. Mai multe studii au demonstrat, de asemenea, importanța vitaminei E în construirea
țesuturilor dure, oaseler și cartilajele.
K1
Vitamina K1 are un impact pozitiv asupra densității minerale osoase. Împreună cu vitamina C,
calciu și zinc, vitamina K ajută la reducerea pierderii osoase. Vitamina K este de asemenea un
cofactor vital pentru absorbția de calciu și mineralizarea osoasă.
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Minerale
Mineralele incluse în NEO-K9® sunt esențiale pentru menținerea oaselor și articulațiilor
puternice. Acestea includ: calciu, magneziu, zinc, mangan și seleniu.
Ca
Calciul este esențial pentru menținerea oaselor sănătoase, în contracția musculară, în
coagularea sângelui și în impulsurile nervoase care trebuie transmise în tot corpul. Pentru a fi
utilizat de către organism, calciul trebuie să fie consumat cu cantități adecvate împreună cu
vitamina D și magneziu.
Mg
Magneziul are două funcții cheie în sănătatea osoasă: menține flexibilitatea osoasă, astfel încât
în traumă să nu se fractureze ușor și deasemenea ajută la menținerea densității minerale
osoase, garantând oase puternice. Este, de asemenea, important în tot organismul câinelui dvs.
și este necesar pentru aproape orice proces biologic.
Zn
Zincul este necesar în depozitarea corespunzătoare a calciul în oase și în mențină oasele
sănătoase pe întreaga durată de viață a câinelui. Zincul este, de asemenea, un supliment
important pentru menținerea sănătății blănii și pielii câinelui.
Mg
Manganul este esențial pentru un cartilaj articular sănătos. Este, de asemenea, important
pentru structura oaselor, metabolismul osos și pentru a ajuta mecanismele de producere ale
enzimei esențiale pentru construirea oaselor.

ANTIOXIDANȚI SINERGICI
Antioxidanții din complex lucrează împreună pentru a neutraliza radicalii liberi, în exces, ce pot
provoca stres oxidativ în organism.

Qu
Quercetin este un antioxidant care ajută la modularea procesului natural de defalcare al oaselor,
printre altele, ajută la menținerea unei densități osoase sănătoase.
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Se
Seleniul este, de asemenea, un mineral care este esențial pentru sănătatea oaselor câinelui. Este
un antioxidant și acționează împreună cu vitaminele E și C, pentru a preveni deteriorarea
celulelor.

CUM FOLOSIM NEO-K9® ?

Greutate

Doză zilnică

Flacon

Mic (pâna la 5 kg)

1 tabletă

90 zile

Mediu (între 5 și 23 kg)

2 tablete

45 zile

Mare (peste 23 kg)

3 tablete

30 zile

Mulți dintre prietenii noștri căței confirmă că NEO-K9® este un tratament delicios! Pentru
majoritatea câțeilor, tabletele sunt ușor de mâncat întregi, dar pentru cățeii și câinii mai mici cu
dinți sensibili, puteți rupe cu ușurință comprimatele. În mod ideal, acestea trebuie administrate
cu sau după o masă.

Cine a conceput NEO-K9®?
NEO-K9® a fost dezvoltat în SUA și este în prezent vândut în SUA ca Boneo Canine.

CUM FUNCȚIONEAZĂ NEO-K9®?
NEO-K9® este un supliment natural pe bază de lactoferină care contribuie la susținerea oaselor
puternice și articulațiilor sănătoase la câini.
Acest supliment all-in-one utilizează decoperirile din șase brevete americane și se bazează pe un
complex puternic care conține lactoferină îmbogățită cu ribonuclează (R-ELF).
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R-ELF este o proteină de înaltă calitate, naturală, fără lactoză, derivată din lapte care, a fost
dovedit clinic că, menține oasele puternice prin: susținerea turnover-ului osos sănătos și prin
asigurarea suportului structural pentru oase și articulații. R-ELF oferă, de asemenea, avantaje
similare multor suplimente tradiționale precum promovarea mobilității, flexibilității și
funcționărea sănătoase a sistemului articular. Pentru suportul complet, NEO-K9® conține, de
asemenea, rații echilibrate de vitamine, minerale și antioxidanților esențiali sistemului scheletic
canin.

DE CE ARE CÂINELE MEU NEVOIE DE NEO- K9®?
NEO-K9® este sigur și eficient pentru câinii de toate vârstele, dimensiunile și rasele. Formula
este lipsită de glucozamină și poate servi drept alternativă multifuncțională pentru câinii cu
sensibilități la glucozamină. NEO-K9® Formula de întreținere este deosebit de benefică pentru
catelii de rasă mare în timpul fazelor de creștere rapidă, câini mici cu oase și articulații fragile,
câini agili sau activi cu dureri și dureri și câini de vârstă pentru a putea continua să se bucure de
activitățile preferate.
Formula NEO-K9® Clinică suține articulații și oasele puternice și sprijină nevoile cățelului.
Această formulă clinică este disponibilă exclusiv prin intermediul medicilor veterinari.

DACĂ ÎI DAU CÂINELUI MEU NEO-K9®, ESTE NECESAR SĂ FOLOSESC SUPLIMENTE ADIȚIONALE
PENTRU ARTICULAȚII?
NEO-K9® este conceput ca un supliment ALL-IN-ONE care susține atât sistemul articular al
câinelui dvs. (sinteza colagenului, lubrifiere, mobilitate și confort) precum și sistemul osos
(turnover-ul osos, densitatea etc.). Nu este necesar să folosiți alte suplimente în timpul
tratamentului cu NEO-K9®, dar produsul poate fi adăugat la un program terapeutic existent.
Adresați-vă medicului veterinar.

CÂTE TABLETE POT SĂ ÎI DAU CÂINELUI MEU?
Fiecare sticlă de NEO-K9® conține 90 de comprimate masticabile cu aromă de ficat și cârnați și
poate fi folosite timp de 30-90 de zile, în funcție de greutatea câinelui. Respectați cantitatea
recomandată zilnic. Verificați tabelul din partea laterală a flaconului.
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CÂINELE MEU ESTE MOFTUROS. OARE O SA POATĂ LUA NEO-K9®?
Câinii pot fi mofturoși, motiv pentru care NEO-K9® a fost testat pentru gust. Fiecare tabletă este
îndulcită și are o aromă delicioasă de ficat și cârnați - majoritatea câinilor consideră că NEO-K9®
este o recompensă! În cazul în care câinele dvs. este unul dintre cei mofturoși, care nu vor
înghiți tabletele, aceastea sunt ușor de zdrobit și de amestecat în mâncare.

ÎN CÂT TIMP SUNT VIZIBILE REZULTATELE NEO-K9®??
Rezultatele pot varia de la câine la câine, dar ar trebui să începeți să observați rezultatele
pozitive ale NEO-K9® în 30 de zile.

ESTE NEO-K9®? UN PRODUS SIGUR ȘI DE CALITATE?
Absolut. NEO-K9® a fost dezvoltat în Statele Unite, în colaborare cu medicii veterinari și cu o
echipă de cercetare care garantează siguranța. Toate ingredientele utilizate în formulă sunt
naturale și provin de la furnizori certificați, din industria medicamenetelor umane. Toate
ingredientele sunt, de asemenea, testate de terțe părți pentru puritate.
NEO-K9® este produs în UK respectând bunele practici de fabricație. Ingredientele active se
încadrează în limitele recomandate de Consiliul Național de Cercetare și de Asociația Americană
a Funcționarilor de Control al Alimentelor. Toate proteinele din lapte utilizate în formulă sunt
fără lactoză și sunt sigure pentru câinii cu sensibilitate la lapte. Dacă aveți întrebări cu privire la
nevoile de sănătate specifice ale câinelui dvs., adresați-vă medicului veterinar.

CE POT FACE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE VETERINARUL MEU NU A AUZIT DE FORMULA CLINICĂ
NEO-K9®?
Vă rugăm să trimiteți detaliile noastre către medicul veterinar și îl invitați să ne contacteze. Le
vom trimite câteva informații mai detaliate despre NEO-K9® Formula Clinică si le vom putea livra
produsul direct.

POT FOLOSI NEO-K9® PENTRU ALTE ANIMALE?
Linia de produse NEO-K9® este recomandată numai pentru câini.
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