JAK NA VYBÍRAVÉ JEDINCE?

OBSAŽENÉ AKTIVNÍ LÁTKY

UNIKÁTNÍ A KOMPLEXNÍ PÉČE

Dle zkušeností chovatelů přijímá většina koní Geloren bez
problémů. Mlsnější jedince je možné na Geloren naučit
během jednoho týdne pomocí některé z následujích metod.

VYSOKÉ MNOŽSTVÍ AKTIVNÍCH LÁTEK

NECHTE VYSCHNOUT A ZTVRDNOUT

KYSELINA HYALURONOVÁ je přírodní polysacharid, který tvoří
jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty a je přirozenou
součástí pojivových tkání v těle. Díky vlastnosti silně vázat
vodu slouží v kloubní tekutině jako lubrikant a tlumič nárazů
a potlačuje degradaci kloubní chrupavky.

ROZKRÁJEJTE A DEJTE DO JÁDRA

CHONDROITIN SULFÁT je důležitým stavebním kamenem
kloubní chrupavky a ostatních pojivových tkání – kostí, šlach,
vazů. V chrupavce dokáže zadržovat vodu, čímž jí dává
pružnost. Svými vlastnostmi obnovuje rovnováhu složení
kloubní tekutiny.

GELOREN
PŘIJÍMÁ
KAŽDÝ KŮŇ

ŽELATINA je přírodní rozpustná bílkovina, která je důležitým
zdrojem aminokyselin glycinu a prolinu, látek významných
pro tvorbu kolagenu. Hraje velmi podstatnou roli při tvorbě
a regeneraci vazivových tkání a výživě kloubů a chrupavek.
ROZKRÁJEJTE A PODÁVEJTE V RUCE

Formulace Gelorenu byla vyvinuta, aby splňovala náročné
požadavky na komplexní výživu kloubů u koní. Obsahuje
maximální dávku kyseliny hyaluronové, jejíž působení je
doplněno příznivými účinky chondroitin sulfátu a želatiny.

PRO ŠIROKÉ SPEKTRUM KLOUBNÍCH PROBLÉMŮ
Geloren je vhodné podávat koním vystaveným vyšší zátěži
(sportovní, jezdecká nebo pracovní plemena), starším koním
a koním se symptomy kloubních obtíží.

VYVINUTO A VYROBENO V ČESKU
Farmaceutická společnost Contipro se specializuje na výzkum a výrobu kyseliny hyaluronové a veterinárních léčiv.
Produkty staví na vlastních patentech a dosahuje nejvyšších
světových standardů kvality.

MNOŽSTVÍ AKTIVNÍCH LÁTEK V DENNÍ DÁVCE

Poté, co koně překonají svou prvotní
nedůvěru, začnou Geloren
přijímat z ruky.

180 mg kyseliny hyaluronové*
S příchutí šunky, která je vhodnější pro psy a jiné všežravce.
855 distributorů
mg chondroitin
K dostání u našich
a nasulfátu
vybraných webech.
KS
6 000 mg želatiny

FDA

GMP

SÚKL

ÚSKVBL

180 mg

Množství kyseliny hyaluronové
v denní dávce pro velká,
závodní plemena

Složení Gelorenu Dog je speciálně vyvinuté a navržené pro
potřeby psů a má jiné složení než Geloren HA.

HA

PROČ MAJÍ PSI VLASTNÍ
GELOREN?

* Kyselina hyaluronová obsažená v Gelorenu má speciálně
upravenou molekulovou hmotnost tak, aby její účinky při
perorálním podání byly maximální.

Aptus Apto-Flex
EQUINE Vet

Alavis Triple
Blend

HYALCHONDRO Hyalutidin EC
EC plus
Aktiv

FARNAM Next
Level Joint

DÁVKOVÁNÍ

Geloren

HA

Podávejte po dobu minimálně 60 dní nepřetržitě, kúru je
vhodné 3x ročně opakovat.

OBSAHUJE NUTRIHYL® - KYSELINU HYALURONOVOU
VYVINUTOU SPECIÁLNĚ PRO VÝŽIVU KLOUBŮ

BĚŽNÁ DÁVKA
Geloren podávejte denně dle váhy.

KOMPLEXNÍ FORMULACE S VYSOKÝM OBSAHEM
LÁTEK PRO SPRÁVNOU VÝŽIVU KLOUBŮ
SUROVINY POTRAVINÁŘSKÉ KVALITY

> 400 kg

< 400 kg

< 100 kg

denně

denně

denně

VIŠŇOVÁ
PŘÍCHUŤ

ZVÝŠENÁ DÁVKA
Pro rychlejší nástup účinku nebo při silnějších artritických
potížích podávejte první týden dvojnásobné množství běžné
dávky.
Geloren se může podávat formou pamlsku nebo odměny za
výkon zvířete. Je ideální i jako cvičební pomůcka při tréninku.

Geloren

HA

www.aktivnizvire.cz
žvýkacích tablet
v jednom balení
= měsíční dávka*
* pro velké závodní plemeno nad 400 kg
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GELOVÉ TABLETY PRO VÝŽIVU
A PODPORU KLOUBŮ

