WYJĄTKOWA ŁATWOŚĆ
STOSOWANIA
Dajesz psu 1 kąsek dziennie niezależnie od tego
ile waży! Kąsek może być podawany bezpośrednio
do pyska lub z innym pokarmem.
Wielkość

Kąsek/dzień

To duża oszczędność kosztów leczenia dużych
ras psów (45% psów z chorobą zwyrodnieniową
stawów to rasy duże i olbrzymie)

Dostępne opakowania:
• 30 kąsków
• 60 kąsków
Praktyczne opakowania z zamknięciem
strunowym sprawiają, że kąski dłużej
zachowują świeżość.
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Produkt opracowany
przez weterynaryjną
firmę farmaceutyczną
mającej także
wieloletnie
doświadczenie
w produkcji
suplementów
diety dla psów
i kotów.

NLPZ

Chondroprotekcja

Edukacja
właściciela

PRZEŁOMOWA
CHONDROPROTEKCJA

Usprawnienie
ruchowe

opiekujemy się
Ra zem lepiej zacje
ntem!
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Twoim
Chcesz uzyskać jeszcze lepsze efekty?
Zacznij ćwiczyć ze swoim psem! Bardzo proste,
a niezwykle skuteczne ćwiczenia terapeutyczne
poprawią funkcjonowanie stawów, mięśni i więzadeł.
Przygotowaliśmy 3 zestawy ćwiczeń:
ROZGRZEWKA, USPRAWNIENIE GRZBIETU I KOŃCZYN.
Porozmawiaj z lekarzem weterynarii, które z nich będą
najwłaściwsze. Obserwuj możliwości swojego psa.
Przestań ćwiczyć gdy widzisz, że pies jest przemęczony
lub odczuwa ból. Smakołyki lub psia karma to dobra
zachęta dla psa do ćwiczeń, uwzględnij to w dziennej
dawce pokarmowej.

Filmy instruktażowe są dostępne na YouTube
/ Kanał Vetoquinol Polska
Playlista Program Mobilne Stawy

Więcej informacji o produkcie i schorzeniu znajdziesz na stronie

www.mojszczesliwyzwierzak.pl
Dołącz do nas na Facebooku
„Mój szczęśliwy zwierzak”
www.facebook.com/MyHappyPetPolska/

1
Tylko

k
kąse

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14 • 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95/728 55 00 • fax 95/735 90 43
e-mail: info.pl@vetoquinol.com • www. vetoquinol.pl
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Więcej sprawnstoaścwói wdla
psich

Boswellia
serrata

WYJĄTKOWE POŁĄCZENIE

BOSWELLIA
Niezdenaturowany kolagen typu II
• Funkcjonalny immunologicznie, przez co wspiera
naturalny proces odbudowy chrząstki. Jest to
zupełnie odmienne działanie od powszechnie
stosowanych na stawy produktów
• Składnik o unikalnym dawkowaniu,
o potwierdzonym pozytywnym i długotrwałym
działaniu u psów, ludzi i koni

serrata

Szybkie
i silne
działanie

Kadzidłowiec indyjski

OBCIAŻENIE STAWÓW

W wyniku przeciążenia fizycznego,
urazów, nadwagi czy zmian
związanych z wiekiem

• Roślina o dużych tradycjach stosowania
w problemach ze stawami u ludzi
• Moduluje procesy zapalne
towarzyszące chorobie zwyrodnieniowej
• Efekty możliwe nawet po 2 tygodniach
stosowania
• Skuteczność i bezpieczeństwo
potwierdzone badaniami naukowymi
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POGORSZENIE
SPRAWNOŚCI

Typowymi objawami jest
sztywność stawów po wysiłku,
trudności ze wstawaniem
po przebudzeniu, utrudnione
poruszanie się po schodach,
kulawizny, lizanie bolesnych
okolic stawów.
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USZKODZENIE CHRZĄSTKI

Prowadzi do uwolnienia drobnych
fragmentów chrząstki
zawierających kolagen.

UCII®
Boswellia
serrata

AUTOAGRESJA

Układ odpornościowy uwolnione
fragmenty chrząstki traktuje
jak obce, co wywołuje odpowiedź
immunologiczną, która doprowadza
do zapalenia.

ZAPALENIE

Omega-3
Witamina E

Kwasy tłuszczowe omega-3

wspomagają naturalne mechanizmy przeciwzapalne.

Witamina E

Pojawia się ból, zapalenie nasila się
i dochodzi do dalszego rozpadu
chrząstki – problem pogarsza się.
nazwa UCII® i znak towarowy są
zastrzeżone i należą do firmy Lonza
i jej zależnych podmiotów

znana jako silny antyoksydant pomaga neutralizować
wolne rodniki i w ten sposób wspiera naturalny
metabolizm stawów.

