GELAPONY ARTHRO – 10,8 kg
KLOUBY - VÝŽIVA KLOUBŮ
Informace o produktu
Koncentrované doplňkové krmivo s vysokým obsahem kolagenu CHP a vitamínů k regeneraci kloubního systému koní.
Gelapony Arthro je koncentrované doplňkové krmivo s vysokým obsahem kolagenu CHP a vitamínů. Gelapony Arthro
regeneruje tkáně kloubního systému, posiluje kosti, vazy a šlachy.
Díky vysokému obsahu kolagenu CHP (98,7 %) je vhodné pro intenzivně zatěžované koně a při chronických
pohybových potížích.
Indikace:
 pro regeneraci kloubního systému
 při chronických onemocněních kloubního, vazivového aparátu a šlach
 při intenzivní sportovní zátěži pro urychlení regenerace a ochranu pohybového aparátu
Doporučené dávkování:
- kůň 30 g denně
- hříbě, pony 15 g denně
Krmný návod:
Podávat denně po dobu minimálně 2 měsíců. Kúru je vhodné zopakovat 2 až 3x do roka. V případě větších potíží je
možné trvalé podávání.
Gelapony® Arthro neobsahuje žádné látky považované za doping koní. Jeho podávání je neomezené v průběhu celé
sportovní přípravy i během závodů.
Forma: práškové doplňkové krmivo
Složení: kolagen hydrolyzovaný (97 %), bylina: Cinnamon
Doplňkové látky v 1 kg - nutriční doplňkové látky: zinek (bioplex-chelát zinku a aminokyselin n-hydrát) 1167 mg, měď
(bioplex-chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 300 mg, selen (organická forma selenu, kterou produkují Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-3060) 4000 mcg, beta-karoten 16670 µg, vitamin C 5000 mg, vitamin E 4000 mg, vitamin B1 600
mg, vitamin B2 500 mg, vitamin B6 300 mg, kyselina pantothenová 200 mg, vitamin B12 1000 mcg, biotin 10000 mcg
Složení v denní dávce 30 g: kolagenní peptidy CHP 29000 mg, zinek 35 mg, měď 9 mg, selen 120 µg, provitamin A
beta-karoten 500 µg, vitamin C 150 mg, vitamin E 120 mg, vitamin B1 18 mg, vitamin B2 15 mg, vitamin B5 6 mg,
vitamin B6 9 mg, vitamin B12 30 µg, vitamin H - biotin 300 µg
Krmný návod: Přípravek podávejte k omezení potíží pohybového aparátu koní. Denní dávku odměřte a přimíchejte ke
krmné dávce. Nejlépe se osvědčilo přimíchání do dávky jádra a lehké zvlhčení. Přípravek je vhodné podávat denně po
dobu minimálně 2 měsíců. Kúru je vhodné zopakovat 2 – 3x do roka. V případě větších potíží je možné trvalé podávání.
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

