
GELACAN DARLING - prášek – 150 g 

 

KE ZLEPŠENÍ VITALITY A TĚLESNÉ KONDICE 

 
Doplňkové krmivo s vysokým obsahem kolagenních peptidů CHP, vitamínu E, selenu a základních minerálních 

látek potřebných pro správnou výživu a vývoj kostí a kloubů. 

Gelacan® Darling obsahuje kolagenní peptidy CHP, které vyživují a regenerují kloubní chrupavky, šlachy, vazy a 

kosti a zmírňují až odstraňují tak následky předchozí nedostatečné výživy nebo poškození kloubů, jejich deformaci, 

zabraňují dalšímu úbytku chrupavek, zlepšují hybnost a zmírňují bolestivost. Dále obsažené vitamíny, minerální 

látky a stopové prvky ve vyváženém poměru vhodně obohacují krmnou dávku. 

 

Optimální poměr účinných látek zvyšuje vitalitu psa, zlepšuje tělesnou kondici a urychluje regeneraci 

organismu. 

 

Indikace: 

 při onemocnění končetin a problémech pohybového aparátu 

 pro regeneraci kloubních chrupavek, kostí a vazů 

 při onemocnění a poranění šlach 

 při dysplazii kyčelních kloubů 

 po operacích a ke zlepšení hojení ran 

 pro prodloužení aktivního věku psa 

 pro obohacení krmné dávky vitamíny, stopovými prvky a minerály 

 

Doporučené dávkování: 
1,5 g na 10 kg hmotnosti psa. Přípravek nelze předávkovat, v počátcích podávání je možné dávku zvýšit až ztrojnásobit. 

 

Krmný návod: 
Přípravek je vhodné podávat denně po dobu alespoň 2 – 3 měsíců. V počátku podávání lze dávku zvýšit až ztrojnásobit. 

Kúru je vhodné zopakovat 2x – 3x do roka. 

 

Forma: práškové doplňkové krmivo 

Složení: hydrolyzovaná kolagenní želatina (81 %), dihydrogenfosforečnan sodný, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý 

Doplňkové látky v 1 kg - nutriční doplňkové látky: železo 1867 mg (chelát železa a aminokyselin n-hydrát), mangan 30 

mg (chelát manganu a aminokyselin n-hydrát), měď 40 mg (chelát mědi a aminokyselin n-hydrát), zinek 3667 mg 

(chelát zinku a aminokyselin n-hydrát), jód 53 mg (jodid draselný), selen 3333 mcg (organická forma selenu, kterou 

produkují Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), beta-karoten 173300 mcg, vitamin C 4333 mg, vitamin E 3333 mg, 

vitamin B1 133 mg, vitamin B2 320 mg, kyselina pantothenová 920 mg, vitamin B6 93 mg, vitamin B12 2200 mcg, 

kyselina listová 16670 mcg, biotin 533300 mcg 

Povinně deklarované znaky: hrubý protein 73 %, hrubá vláknina 0 %, hrubé oleje a tuky 0 %, hrubý popel 15 % 

Složení v denní dávce  na 10 kg psa: kolagen CHP 1220 mg, vápník 32,5 mg, fosfor 27,3 mg, hořčík 6,5 mg, železo 2,8 

mg, zinek 5,5 mg, mangan 0,045 mg, měď 0,06 mg, jód 0,08 mg, selen 5 mcg, provitamín A - beta-karoten 260 mcg, 

vitamin C 6,5 mg, vitamin E 5 mg, vitamin B1 0,2 mg, vitamin B2 0,48 mg, vitamin B5 1,38 mg, vitamin B6 0,14 mg, 

vitamin B12 3,3 mcg, kyselina listová 25 mcg, biotin 800 mcg 

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

hmotnosti psa. Přípravek nasypeme do krmení a zalijeme přiměřeným množstvím vody, aby došlo ke vmísení přípravku 

do krmiva. Přípravek je vhodné podávat denně po dobu alespoň 2 – 3 měsíců. V počátku podávání lze dávku zvýšit až 

ztrojnásobit. Kúru je vhodné zopakovat 2x – 3x do roka.Trvalé podávání je možné. 

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 

 


