LUPOSAN GELENKKRAFT
JÓ FORMÁBAN AZ EGÉSZSÉGES KÖTŐSZÖVET MIATT
Tenyésztési és tartási tényezők gyakran vezetnek a kötőszöveti elemek,
Mint például a szalagok, inak, synovium (izületi kenőanyag), izületi tokok
izületi és fülkagylóporcok degenerációjához.
A kötőszöveti elemek biokémiai egyensúlyában támadt zavar, valamint a mozgásszerv-rendszer
terhelhetőségének beszűkülése, amit például a szövetek tápanyagellátásának zavara okozhat
gyakran izületi fájdalomhoz, izületi részek pusztuláséhoz, és végül arthrosishoz vezetnek.
Már kölyök korban és fiatal kutyákon is mutatkozhatnak a fájdalom és a mozgásbeszűkülés
jelei. A természetes összetevők együtthatása miatt a szervezet kiválóan hasznosítja a LUPOSAN
GELENKKRAFT-ot. Ez biztosítja:
A vemhes szuka optimális
tápanyagellátását a harmadik és az utolsó
vemhességi periódusban, valamint a
magzatok támasztószöveteinek ideális
fejlődését

Az életminőség javítását, különösen
azoknál az idősebb kutyáknál, ahol már
fennállnak a mozgásszervi panaszok,
és ezek megelőzésére is alkalmas

A kölyök és fiatal kutyákban a mozgás
szervrendszerének és a fülkagylóporc
optimális fejlődését. Ez javítja a fültartást
bizonyos fajtáknál, például a német juhászkutyák, bullterrierek, stb.

A teljesítőképesség növekedését,
például kiképzésnél, kiállításokon,
vadászaton, agility, agár és más
versenyeken.

A LUPOSAN GELENKKRAFT természetes eredetű, 100%-ban tiszta hatóanyag-komplex
(mivel minden alkotórésze a tápanyagellátást szolgálja) amit kifejezetten arra fejlesztettek ki,
hogy segítse a kötő- és támasztószövetek felépítését és regenerációját.

A kutyáknak egészségesebb életet

Luposant!

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ KUTYÁK RÉSZÉRE
A kötő és támasztószövetek a
glükozaminoglikánnak megfelelő
mucopolisachariddal, heparin szulfáttal
omega 3 zsírsavakkal való ellátását
biztosítja a Perna canaliculus*
kagyló izomkivonat

Az oroszlánrész:
LUPOSAN, GELENKKRAFT
stabilizált, finomított
kézzel válogatott, speciális
szárított kagylóhúskivonat az
új-zélandi „Perna canaliculus”!

A LUPOSAN GELENKKRAFT-ban
RÉSZÉRE
megtalálható sörélesztő sok B – vitaminnal,
valamint egy speciális malátakeverék magas
glükóz, maltóz, fruktóz tartalommal
segíti az izületi porc sejtanyagcseréjét
A kovamoszat és a zsurlók, biológiailag
értékes kovasavval gazdagítják a tápot.
Ezenkívül az aminosavak, a zselatin és a
tengeri-algaliszt kiválóan hasznosuló kénforrás
A LUPOSAN GELENKKRAFT biztosítjaAz inak, szalagok, izületi porcok, porckorongok és a kötőszöveti részek természetes
illetve hatékony stabilizálását és regenerációját

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ KUTYÁK
ÖSSZETÉTEL:
KAGYLÓHÚSKIVONAT
20%-30-40-60%
PERNA CANALICULUS*-BÓL
Tengerialga-liszt, malátakeverék,
zselatin, élesztő, kovamoszat,
zsurlók, DL-metionin
TARTALMAZ:
31,0% nyersfehérje 2.5% nyersrost
23.0% nyerszsír
1,7% DL metionin
19,0% nyershamu
ADAGOLÁS por: (1 mérőkanál=12 g.)

A természetes hatóanyagok kémiai
adalékok nélkül garantálják az optimális
eredményt. Így elérheti, hosszú ideig fenntarthatja
kutyája vitalitását, teljesítőképességét, kitartását és
mozgékonyságát. Ez az állatnak napi szükséglete!

10 testsúly kg-ig
20 testsúly kg-ig
30 testsúly kg-ig
30 testsúly kg-tól
70 testsúly kg-tól

¼ mérőkanál/nap
½ mérőkanál/nap
¾ mérőkanál/nap
1 mérőkanál/nap
2 mérőkanál/nap

A fejlesztés során állatvédelmi okokból kerültük az állatkísérleteket!
A LUPOSAN termékek nem tartalmaznak génmanipulált összetevőket!

* Az újzélandi taréjos zöldkagyló (Perna canaliculus) egy speciális kagyló faj,
ami csak Új-Zéland partjainál a világ legtisztább tengervizeiben él. A jelenleg
ismert leggazdagabb glükozamin - az élőszervezetek kötő-támasztó szöveti
vázát felépítő összetett fehérje-szénhidrát molekulák, amik túlnyomórészt
tengeri puhatestűekben és halakban találhatóak - forrás, ezért "kagylófarmokon" speciális körülmények között, rendszeres ellenőrzés mellett
tenyésztik. Egyetlen ilyen kagyló naponta 300 l tengervizet "szűr át" magán
(táplálék és oxigénforrás), ennek köszönhetően a "kagyló húsa" rendkívül
gazdag biológiailag aktív anyagokban. A kagylókat tenyészidejük csúcsán
(amikor a legtöbb tápanyagot tartalmazzák), kb. 16-18 hónapos korukban
gyűjtik be és rekord gyorsasággal, 1 óra alatt (ez azért fontos, hogy a
hatóanyagok ne károsodjanak, ne pusztuljanak el a kagylók, ne képződjenek
káros anyagok) a feldolgozó üzembe szállítják. A feldolgozás gyógyszergyári
körülmények között (a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak megfelelően)
történik.

Tenyésztés:
Perna canaliculus

Kiszerelés: por, granulátum és tabletta
-

20%-os Klasszikus porként
600g és 1200 g doboz
ADAGOLÁS por: (1 mérőkanál=12 g.)
10 testsúly kg-ig
¼ mérőkanál/nap
20 testsúly kg-ig
½ mérőkanál/nap
30 testsúly kg-ig
¾ mérőkanál/nap
30 testsúly kg-tól
1 mérőkanál/nap
70 testsúly kg-tól
2 mérőkanál/nap
20 % kagylótartalommal

- 30%-os Granulált koncentrátum doboz
+ c vitamin (20.000 mg/1 kg) 676 g és 1350 g
ADAGOLÁS granulátum: (1 mérőkanál=10 g.)
10 testsúly kg-ig
¼ mérőkanál/nap
20 testsúly kg-ig
½ mérőkanál/nap
30 testsúly kg-ig
1 mérőkanál/nap
70 testsúly kg-ig
2 mérőkanál/nap
30 % kagylótartalommal

- 40 %-os + c vitamin tablettás doboz
+ c vitamin (30.000 mg/1 kg)
125g = 60 tabletta és 400g = 200 tabletta
ADAGOLÁS tabletta:
Kölykök 3 hetes kortól: ½ tabletta/nap kezdeni
Felnőtt kutya10 kg-ként: 1 tabletta/nap
40 % kagylótartalommal

- 60%-os speciálisan macskáknak
ADAGOLÁS por: (1 mérőkanál = 5 g.)
3 testsúly kg-ig
½ mérőkanál/nap
3 testsúly kg-tól
1 mérőkanál/nap
(a fajta és korkülönbségeket figyelembe véve)
60 % kagylótartalommal
A javasolt mennyiséget az első 14 napon, valamint súlyos zavarok esetén duplázzuk meg!
Gyártja: Luposan Tiernahrung, Langenhahn, Németország
Importálja és forgalmazza: Serpico Bt. H-1185 Budapest, Duna u. 66.
Tel: 1-294-1057, mobil: 70-314-80-12
E-mail: simo.gergely@t-online.hu

