
Karma uzupełniająca dla psów.

Caniviton® Forte Plus  jest przeznaczony dla psów każdej rasy i w każdym wieku. Preparat zawiera
zawiera siarczan chondroityny i glukozaminę, których zadaniem jest usprawnienie metabolizmu
tkanki chrzęstnej - hamują enzymy niszczące strukturę chrząstki oraz dostarczają komórkom
tkanki chrzęstnej "budulca" do syntezy glikoaminoglikanów. Ich stosowanie poprawia
elastyczność chrząstki oraz zwiększa ilość płynu maziowego, dzięki czemu poprawia ruchomośc i
amortyzację stawów.

Poprawia elastyczność chrząstki stawowej

Zwiększa ilość płynu maziowego

Poprawia ruchomość i amortyzację stawów

Zawiera „czarci pazur” – mielony korzeń Harpagophytum procumbens
oraz substancje naturalnie występujące w tkance chrzęstnej:

▪ Siarczan chondroityny
▪ główny GAG tkanki chrzęstnej, stymuluje jej metabolizm, przyspiesza regenerację
▪ wiąże cząsteczki wody nadając chrząstce sprężystość co poprawia amortyzację

stawów
▪ Glukozamina (HCl)

▪ aminocukier służący do syntezy kwasu hialuronowego,
▪ głównego składnika mazi stawowej
▪ pełni funkcje odżywcze, nadaje poślizg, dzięki czemu poprawia ruchomość stawów

Prawie 100% czystość i niska masa cząsteczkowa siarczanu chondroityny oraz glukozaminy (HCI)
zawartych w preparatach Caniviton® gwarantuje doskonałą przyswajalność i najbardziej
efektywne wykorzystanie.

W produktach linii Caniviton® używane są wyłącznie surowce najwyższej jakości, a każda partia
zanim trafi na rynek podlega szczegółowej kontroli w standardach farmaceutycznej firmy
weterynaryjnej. Gwarantuje to najwyższą jakość oraz właściwy poziom substancji czynnych

SKŁAD: glukozamina, siarczan chondroityny, mielony korzeń Harpagophytum procumbens, sole
magnezowe kwasów organicznych C 16-18, drożdże, produkty pochodzenia roślinnego. DODATKI W I



kg: mieszanka pierwiastków śladowych: mangan (siarczan manganawy monohydrat, 3b503) 4522 mg,
spoiwa, środki przeciwzbrylające i koagulanty: krzemionka koloidalna (E 551b) 4,5 g, emulgatory,
stabilizatory, środki zagęszczające i żelujące: celuloza mikrokrystaliczna (E 460) 338 g. SKŁADNIKI
ANALITYCZNE: włókno surowe 25,2 %, białko surowe 15,0, popiół surowy 4,0%, wilgotność 4,6%,
tłuszcz surowy 0,82 %.

SKŁAD W 1 TABLETCE (2,2 g): glukozamina 500 mg, siarczan chondroityny 400 mg, Harpagophytum
procumbens 1 50 mg.

STOSOWANIE: Karma wspomaga funkcje chrząstki stawowej. Tabletki należy podawać bezpośrednio
do pyska lub z pokarmem. Podawać zgodnie z zaleceniem żywieniowym. Zgodnie z przepisami
dotyczącymi maksymalnej zawartości pierwiastków śladowych, dozwolonej w paszach, maksymalna
ilość tego produktu nie może przekraczać 5 tabl. dla psa o mc. 30 kg/dzień.

Dawkowanie
Stosowanie w okresie

pierwszych 4-6 tygodni
(il. tab./dzień)

Kontynuacja stosowania
(il. tab./dzień)

<30 kg 2 1
30-60 kg 3 1½
>60 kg 4 2

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem. Niniejsza
karma nie jest produktem ekologicznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 834/2007

Masa netto: 198 g (90 tabletek), 66 g (30 tabletek)

Producent: Vetoquinol Biowet Sp. z. o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wlkp.
info@vetoquinol.com www.vetoquinol.pl www.mojszczesliwyzwierzak.pl αPL0861001p

30 tabletek/90 tabletek
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Caniviton Forte Plus 30tabl. 8% 12 szt.
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Caniviton Forte Plus 90tabl. 8% 12 szt.


