
GELACAN SENIOR - prášek – 150 g 

 

S KOLAGENEM A BYLINNÝMI EXTRAKTY 

 
Informace o produktu 

Doplňkové krmivo – kloubní výživa s kolagenem a bylinnými extrakty pro výživu a regeneraci pohybového aparátu 

a pro celkové posílení a vitalizaci organismu psů. Gelacan® Senior 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. Dále je obsažena Fytoformule s vitalizujícím účinkem:  Bromelain urychluje hojení a celkovou 

regeneraci organismu. Rakytník řešetlákový má značné biostimulační účinky, podporuje imunitní systém a je velmi 

vhodný při rekonvalescenci a vitalizaci organismu. Plody palmy acai jsou silnými antioxidanty a chrání organismus 

před volnými radikály. Ginkgo biloba zvyšuje prokrvování. Silymarin (směs flavonoidů ze semen ostropestřece 

mariánského) má vysokou antioxidační kapacitu a má ochranný a regenerační efekt na jaterní tkáň. Přeslička 

rolní působí výrazně hojivě, zvyšuje pružnost a pevnost kolagenu. Fenykl zlepšuje vylučování trávicích šťáv a 

povzbuzuje střevní peristaltiku. Selen má významný pozitivní vliv v procesu revmatoidních zánětů. Spolu s vitamínem 

E pozitivně ovlivňují průběh osteoartrózy a snižují bolestivost. Vitamín C je důležitý pro normální produkci a funkci 

všech pojivových tkání. Působí jako antioxidant, podporuje imunitu a pomáhá odstraňovat únavu. 

 

Důsledkem působení komplexu účinných látek je regenerace pohybového aparátu a celkové posílení organismu 

psů. 

 

Indikační skupina: 
doplňkové krmivo – kloubní výživa 

 

Indikace: 
• pro výživu a regeneraci pohybového aparátu  

• pro vitalizaci organismu starších psů 

• pro podporu imunitního systému 

• pro celkové posílení organismu starších psů 

 

Doporučené dávkování: 
1,5 g na 10 kg hmotnosti psa 

 

Krmný návod: 
Podávat denně po dobu minimálně 2 měsíců. Dlouhodobé podávání je možné. 

 

Forma: práškové doplňkové krmivo 

Složení: kolagen hydrolyzovaný (83 %), přeslička rolní, rakytník řešetlákový, acai, ostropestřec mariánský, bromelain, 

ginkgo biloba, fenykl 

Doplňkové látky v 1 kg - nutriční doplňkové látky: selen 3300 mcg (organická forma selenu, kterou produkují 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), vitamin C 10000 mg, vitamin E 3300 mg 

Povinně deklarované znaky: hrubý protein 74 %, hrubá vláknina 0 %, hrubé oleje a tuky 0,5 %,  hrubý popel 1,5 % 

Složení v denní dávce  na 10 kg psa: kolagen CHP 1245 mg, bromelain 20 mg, extrakt rakytníku řešetlákového 50 mg, 

extrakt acai 50 mg, extrakt přesličky rolní 50 mg, extrakt ostropestřece mariánského 30 mg, extrakt ginkgo biloba 15 

mg, extrakt fenyklu obecného 10 mg, selen 5 mcg, vitamin C 15 mg, vitamin E 5 mg 

Krmný návod: Přípravek podávejte k regeneraci pohybového aparátu a k celkovému posílení organismu psů. 

Odměříme denní dávku 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 měsíců. Kúru je 

vhodné 2 - 3x ročně opakovat. 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 

 


