Θειική χονδροϊτίνη (100% καθαρότητα) (CSBioactive®)
Γλυκοζαµίνη HCI (> 99% καθαρότητα)
Υαλουρονικό οξύ (Mobilee®)
Εγγενές κολλαγόνο τύπου II (b2-Cool®)

Γάτες και
σκύλοι

Το πιο προηγµένο σκεύασµα
για την Χονδροπροστασία Σκύλου και Γάτας στην αγορά

Γάτες και
σκύλοι

H ιδανική σύσταση για χονδροπροστασία
Συσκευασία:
Σκύλοι: 120, 240 ή 500 εύγευστα δισκία
Γάτες: 45 κάψουλες που περιέχουν εύγευστη σκόνη
Γευστικά δισκία και κάψουλες

Θειική Χονδροιτίνη (CSBioactive®) · Υδροχλωρική Γλυκοζαµίνη HCI
Υαλουρονικό Οξύ (Mobilee®) · Εγγενές Κολλαγόνο Type II (b2-Cool®)

Συστατικά:
Σύνθεση ανά δισκίο:
● Γλυκοζαµίνη HCI (> 99% καθαρότητα)...................................450 mg
● Θειική χονδροϊτίνη (100% καθαρότητα) (CSBioactive®).....330 mg
● Υαλουρονικό οξύ (Mobilee®)..................................................... 18 mg
● Εγγενές κολλαγόνο τύπου II (b2-Cool®).....................................4mg
● Βιταµίνη Ε (DL-οξινική τοκοφερόλη 50%)..............................20 mg

Σύνθεση ανά κάψουλα:
● Γλυκοζαµίνη HCI (> 99% καθαρότητα)...................................120 mg
● Θειική χονδροϊτίνη (100% καθαρότητα) (CSBioactive®).......95 mg
● Υαλουρονικό οξύ (Mobilee®)....................................................... 4 mg
● Εγγενές κολλαγόνο τύπου II (b2-Cool®)............................... 0,10mg
● Θειικό µαγγάνιο.............................................................................. 3 mg

Ειδικές οδηγίες φύλαξης:
Να φυλάσσεται σε ξηρό µέρος µακριά απο άµεση ηλιακή ακτινοβολία

Περιγραφή:
Το CONDROVET FORCE HA® είναι ένα κτηνιατρικό προϊόν που συνιστάται
ειδικά για την προστασία των αρθρώσεων των γατών και των σκύλων.
Η θειική χονδροϊτίνη είναι ένα βασικό συστατικό του χόνδρου και είναι ο
κύριος υπεύθυνος για τη σωστή ενυδάτωση. Είναι απαραίτητο για τη
διατήρηση της ελαστικότητας και της ευκαµψίας της άρθρωσης,
ελαχιστοποιώντας τη φθορά του. Η γλυκοζαµίνη βελτιώνει τη σύνθεση των
συστατικών τού χόνδρου µέσω των κυττάρων του χόνδρου, ειδικά σε
ηλικιωµένα ζώα.
Η συνεργιστική δράση της θειικής χονδροϊτίνης και της γλυκοζαµίνης
διπλασιάζει τη δύναµη του χόνδρου µε αυτό το χονδροπροστατευτικό.
Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα συστατικό της εξωκυτταρικής µήτρας του
χόνδρου, που του δίνει ελαστικότητα και ακαµψία, και διορθώνει µεγάλες
ποσότητες νερού. Σε µια οστεοαρθριτική άρθρωση, η συγκέντρωση και το
µοριακό βάρος του υαλουρονικού οξέως µεταβάλλεται. Για το λόγο αυτό,
απαιτείται µια επιπλέον υποστήριξη για να διατηρηθεί το αρθρικό υγρό σε
καλή κατάσταση και σε επαρκή ποσότητα, βελτιώνοντας την ιξώδη
ελαστικότητα και αυξάνοντας την ενδογενή σύνθεση υαλουρονικού οξέος.
Το Mobilee® είναι ένας συνεργιστικός συνδυασµός υαλουρονικού οξέος και

άλλων γλυκοζαµινογλυκάνων που αναπτύχθηκαν από την Bioiberica.
Συµβάλλει στη διατήρηση µια ς σωστής ισορροπίας του αρθρικού υγρού, η
οποία είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της κίνησης των αρθρώσεων,
µείωση της αρθρίτιδας και του πόνου, και ρύθµιση της σύνθεσης του
ενδογενούς υαλουρονικού οξέος. Χάρη στην περιεκτικότητα σε υαλουρονικό οξύ, το Mobilee® συµβάλλει στη διατήρηση της σωστής ισορροπίας του
αρθρικού υγρού, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της
κίνησης των αρθρώσεων.
Το εγγενές κολλαγόνο τύπου II είναι η κύρια δοµική πρωτεΐνη του χόνδρου
και αυτή που κάνει την άρθρωση ανθεκτική. Οι οστεοαρθριτικές διεργασίες
καταστρέφουν το κολλαγόνο τύπου II στην άρθρωση. Το b-2CooL® είναι
κολλαγόνο τύπου II που διατηρεί τη φυσική του µορφή: την βιολογικά ενεργή
δοµή του. Λόγω αυτής της δοµής, αυτό µπορεί να ρυθµίσει την
ανοσοαπόκριση στο εγγενές κολλαγόνο τύπου II και να µειώσει την
αποσύνθεση του. Αυτό είναι γνωστό ως ανοχή. Επιπλέον το b-2CooL®
βοηθά στην ανακούφιση του πόνου, στη µείωση της φλεγµονής και στη
βελτίωση της λειτουργίας.

Συνιστώµενη χρήση:



Σε γάτες και σκύλους µε οστεοαρθρίτιδα και εκφυλιστικές διεργασίες που περιλαµβάνουν τον χόνδρο των αρθρώσεων λόγω προχωρηµένης ηλικίας,
καταστάσεις υπερβολικής άσκησης ή υπέρβαρα ζώα.
Μετά από χειρουργική επέµβαση στις αρθρώσεις ή µετατραυµατικές παθήσεις, βοηθώντας την καλύτερη ανάκαµψη του ζώου.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Το CONDROVET FORCE HA® είναι εύκολο στη χρήση γιατί έχει πολύ νόστιµη γεύση. Μπορεί να χορηγηθεί πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά τα γεύµατα. Μπορεί να
χορηγείται σε ΜΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες:
ΣΚΥΛΟΙ
Ο σχεδιασµός των δισκίων επιτρέπει να µπορούν να χωριστούν για να
προσαρµόσετε τη δόση και να διευκολύνετε την κατάποση από ζώα
οποιουδήποτε µεγέθους.

Βάρος σκύλου

Δισκία ανά ηµέρα

< 5 kg
5 - 10 kg
10 - 20 kg
20 - 40 kg
>40 kg

1/2
1
2
3
4

Χορηγήστε για 40 ηµέρες και επαναλάβετε τη δόση 2-3 φορές το χρόνο στη
διακριτική ευχέρεια του κτηνιάτρου. Σε χρόνιες περιπτώσεις και ανάλογα µε
τα κλινικά σηµάδια, µόλις ολοκληρωθούν οι 40 ηµέρες, µπορείτε να
χορηγείτε µια δόση συντήρησης, µειώνοντας τη δόση κατά το ήµισυ.

ΓΑΤΕΣ
Για να βοηθήσετε το ζώο να καταπιεί το φάρµακο, CONDROVET FORCE HA® οι
κάψουλες έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν και να αδειάζεται το περιεχόµενο
τους στην τροφή του ζώου. Εάν το ζώο τρώει ξηρά τροφή, θα πρέπει να είναι
ελαφρώς υγρή µε λίγο νερό έτσι ώστε η σκόνη να κολλά καλά. Το
περιεχόµενο της κάψουλας µπορεί επίσης να αναµιχθούν µε λίγη υγρή τροφή
(κονσέρβα) για να διασφαλιστεί ότι το ζώο καταπίνει όλο το περιεχόµενο.

Βάρος γάτας

Κάψουλες ανά ηµέρα

Χορηγήστε για 6 εβδοµάδες. Για να διατηρηθεί η γάτα σε καλή κατάσταση για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα, η δόση µπορεί να µειωθεί στο µισό ή να δοθεί
κάθε δεύτερη ηµέρα.

www.petline.gr

