
Suplementy Dianamed

Hydrolizowany kolagen wołowy II typu • Membrana jaja kurzego • Bosswelia serrata •
Spirulina • Witamina C • Kurkumina • SAM-e • ekstrakst z zielonej herbaty • Witamina E •
ekstrakt z piperyny

50 kapsułek - 50 dni stosowania*
*zależne od masy psa

Równowaga

Składniki naszych suplementów są idealnie zbilansowane, żeby dostarczyć Twojemu psu
tego co najlepsze. Dlatego podstawą jest kolagen wołowy II typu, który stanowi jeden z
najważniejszych budulców chrząstek i kości. Jego działanie jest wspierane przez membranę
jaja kurzego, która pozwala na dostarczenie odpowiednich komponentów do odbudowy
tkanki chrzęstnej u chorych psów. Pomniejsze składniki dostarczają Twojemu psu innych
substancji, działających przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwutleniająco. Tak,
pomyśleliśmy o wszystkim.

Twój pies

Jeśli będziesz regularnie podawał swojemu psu nasze dodatki żywieniowe, łącząc je z dobrą
karmą i starannymi ćwiczeniami, niedługo oboje będziecie cieszyli się dłuższym i
zdrowszym życiem. Twój pies, w mniejszym stopniu narażony na choroby stawów, i Ty,
właściciel, który nie będzie musiał się martwić o zbędne wizyty u weterynarza. Dbałość o
zdrowie Twojego psa pokazuje się także na zewnątrz. Gdy zobaczysz jak radośnie biegnie po
rzucony przez Ciebie patyk, od razu zrozumiesz, jak dobrą decyzję podjąłeś, wybierając
nasze suplementy.

Zdrowe kości i stawy
Baza, składająca się z kolagenu wołowego typu II i membrany jaja kurzego, buduje

chrząstkę kostną oraz zapobiega uszkodzeniu kości, co przyczynia się do utrzymania
zdrowych stawów i kości. Ten fakt przekłada się również na wsparcie funkcjonowania
mięśni.

Naturalny kolor
Charakterystyczny, zielony kolor naszych tabletek zawdzięczamy spirulinie, czyli

sproszkowanym algom słodkowodnym mikroskopijnej wielkości. Oprócz nietypowego
koloru, spirulina przemyca do naszych suplementów kwas linolenowy, który jest głównym
składnikiem zapewniającym redukcję stanów zapalnych.

Naturalny konserwant



Witaminy C nie trzeba nikomu szerzej przedstawiać. Warto jednak wspomnieć, że w
organizmie psa jest ona pozyskiwana w za małej ilości, dlatego musi być dostarczana
dodatkowo w postaci suplementu. Witamina C jest nie tylko naturalnym konsewantem, który
znajduje się w naszych tabletkach, ale odpowiada też za odporność, krzepnięcie krwi, i
stanowi jedyny w swoim rodzaju naturalny przeciwutleniacz.

Witaminki, dla chłopca, dziewczynki… i Twojego psa
Oprócz witaminy C zaszczytne miejsce w naszym składzie zajmuje też witamina E.

Jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Hamuje utlenianie tłuszczów, które znajdują
się zarówno w błonach komórkowych, jak i we krwi. Oprócz jej pozytywnego wpływu na
psie stawy, warto wspomnieć o skutku ubocznym, jakim jest łągodzenie zaburze
poznawczych u starzejących się zwierząt.

Abrakadabra, bosswelia serrata!
Czy udało nam się zaczarować Ciebie i Twojego psa właściwościami bosswelia

serrata? Ten surowiec naturalnego pochodzenia jest bardzo skutecznym środkiem na
zapalenie kości i stawów. Boswellia serrata pozytywnie wpływa też na elastyczność stawów
Twojego psa. Jej łagodzące właściwości często są wykorzystywane w weterynarii przy
reumatoidalnym zapaleniu stawów. Może już teraz czujesz się oczarowany naszym
niesamowitym składem?

Pogadajmy o SAM-e
SAM-e brzmi zupełnie obco, a wcale taki obcy nie jest. Jest to naturalna substancja

chemiczna, która występuje w każdej komórce organizmu. Jest odpowiedzialna za za
prawidłowe działanie komórek. Powstaje w sposób jak najbardziej naturalny: w wątrobie.
Nasze produkty zawierają SAM-e, ponieważ sama substancja uczestniczy w syntezie
składników tkanki stawowej, co przekłada się na srałą stymuluję produkcji chrząstki.
Jednocześnie uśmierza ból i zmniejsza uczucie sztywności stawów.

Bez bólu
Nasze składniki są pełene składników przeciwbólowych, np. ekstrakt z piperyny czy

ekstrakt z zielonej herbaty. Ze względu na działania przeciwbólowe i przeciwzapalne
piperyny stosujemy ją w naszych suplementach. Dzięki niej, psy z chorobami stawów mogą
odnieść ulgę w cierpieniu. Dzięki piperynie zwiększa się także biodostępność kurkuminy co
oznacza, że pomaga w jej lepszym przyswajaniu i działaniu. Z kolei zielona herbata zawiera
flawonoidy, które są odpowiedzialne za pozytywną regenerację stawów, redukcję bólu i
wyciszenie stanów zapalnych.

Składniki w 1 tabletce (0,75 g)

Hydrolizowany kolagen wołowy II typu 485,6 mg

Membrana jaja kurzego 150 mg



Bosswelia serrata 37,5 mg

Spirulina 37,5 mg

Witamina C 15 mg

Kurkumina 7,5 mg

SAM-e 7,5 mg

Ekstrakt z bezkofeinowej zielonej herbaty 7,5 mg

Witamina E 1,5 mg

Ekstrakt z piperyny 0,4 mg

Jesteś wymagający?
My też!

Bez żelatyny • Bez GMO • Bez glutenu • Bez sztucznych konserwantów • Bez soi • Bez
laktozy • Bez sztucznych barwników

Zrezygnuj z innych suplementów. Wystarczy jeden - nasz.

Zawiłe zasady suplementowania często burzą regularność w stosowaniu. A dbałość o zdrowie
psa to długofalowa konsekwencja.


