
CHONDROCAN FORTE - biosol – 500 ml 

 

S KYSELINOU HYALURONOVOU A MANGANEM 

 
BIOSOL - Kolagenní doplňkové krmivo s chondroitin a glukosaminsulfátem, kyselinou hyaluronovou - komplexní 

perorální chondronutraceutikum pro podporu reparativních procesů v kloubním systému při léčbě chorob pohybového 

aparátu psů. Kolagenní doplňkové krmivo s chondroitin a glukosaminsulfátem, kyselinou hyaluronovou - komplexní 

perorální chondronutraceutikum pro podporu reparativních procesů v kloubním systému při léčbě chorob pohybového 

aparátu psů.  

 

Forma biosolu zajišťuje rychlé a snadné vstřebávání účinných látek a umožňuje snadnou aplikaci v případě 

problematického příjmu práškových přípravků.  

 

Nově vylepšená receptura. S kyselinou hyaluronovou a manganem !!! Pro komplexní ochranu, výživu a regeneraci 

kloubů. 

 

Chondrocan® Forte obsahuje kolagenní peptidy CHP které zvyšují syntézu kolagenu, vyživují a regenerují kloubní 

chrupavky, šlachy, vazy a kosti a zmírňují až odstraňují tak následky předchozí nedostatečné výživy nebo poškození 

kloubů, zabraňují dalšímu úbytku chrupavek, zlepšují hybnost a zmírňují 

bolestivost. Chondroitinsulfát a glukosaminsulfát váží v kloubní chrupavce vodu a zabezpečují tak její vhodné 

mechanicko-elastické vlastnosti. Snižují aktivitu enzymů poškozujících kloubní chrupavku, pozitivně ovlivňují její 

metabolismus a mají protizánětlivé účinky. Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí synoviální kloubní tekutiny. 

Působí lubrikačně, zlepšuje visko-elastické vlastnosti kloubní tekutiny a tlumí nárazy v kloubech. Mangan je důležitým 

stopovým prvkem zasahujícím do metabolismu kolagenu a pojivových tkání. 

 

Důsledkem působení komplexu účinných látek je zvýšení kloubní pohyblivosti. 

 

Indikace: 

 při onemocnění pohybového a vazivového aparátu 

 pro intenzivní regeneraci kloubních chrupavek, kostí a vazů 

 při onemocnění a poranění kloubů, šlach a vazů 

 při dysplazii kyčelních kloubů 

 

Doporučené dávkování: 
5 ml na 10 kg živé hmotnosti psa 

 

Krmný návod: 
Podávat denně po dobu minimálně 2 měsíců. Kúru je vhodné 3x ročně opakovat. Trvalé podávání je možné. 

 

Forma: doplňkové krmivo v teuté formě kolagenního biosolu 

Složení: kolagen hydrolyzovaný (41 %), chondroitinsulfát (2,4 %), glukosaminsulfát (2,4 %), maltodextrin, 

dihydrogenfosforečnan sodný, chlorid vápenatý, kyselina hyaluronová (1 %), oxid hořečnatý 

Doplňkové látky v 1 l - nutriční doplňkové látky: mangan (chelát manganu a aminokyselin n-hydrát) 220 mg, selen 

(organická forma selenu, kterou produkují Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) 1000 mcg, vitamin C 1320 mg, 

vitamin E 1000 mg 

technologické doplňkové látky: kalium-sorbát, senzorické doplňkové látky: karamel 

Povinně deklarované znaky: hrubý protein 41 %, hrubá vláknina 0 %, hrubé oleje a tuky     0 %,  hrubý popel 3 %, 

vlhkost 48 % 

Složení v denní dávce na 10 kg psa: kolagen CHP 2550 mg, chondroitinsulfát 150 mg, glukosaminsulfát 150 mg, 

kyselina hyaluronová 6 mg, vápník 36 mg, fosfor 28 mg, hořčík 6 mg, mangan 1,1 mg, selen 5 mcg, vitamin C 6,6 mg, 

vitamin E 5 mg 

Doporučené dávkování: 5 ml na 10 kg hmotnosti psa 

Krmný návod: Přípravek podávejte k omezení potíží pohybového aparátu psů. Odměříme denní dávku dle hmotnosti 

psa a přimícháme do krmení nebo do vody. U problematicky krmitelných psů je možné podat přípravek pomocí plastové 

stříkačky přímo do dutiny ústní. Přípravek je vhodné podávat denně po dobu 2 - 3 měsíců. Trvalé podávání je možné. 

Upozornění: Výrobek před použitím protřepat! 

Datum spotřeby: 24 měsíců od data výroby 

Způsob skladování: v uzavřeném obalu v suchu a při teplotě do 25 °C 

Schvalovací identifikační číslo provozu: αCZ 800358-01 

 


