
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA DLA KOTÓW

Skład:
Zawartość w 2 ml
Glukozamina 300 mg
Chondroityny siarczan 110 mg
MSM 100 mg
Omega 3 100 mg
Witamina C 20 mg
Witamina E 20 mg
Mangan 5 mg

Zastosowanie:
• wspomagająco w dolegliwościach ze strony 
 układu kostno-stawowego u kotów
• wspomagająco po urazach układu ruchu i 
 zabiegach chirurgicznych
• pro�laktycznie u kotów dużych ras lub z nadwagą 
 oraz u kotów seniorów
Składniki ArthroFlex Omega Kot zapewniają 
działanie chondroprotekcyjne.
Glukozamina i  chondroityna pełnią funkcje 
budulcowe i wspomagają regenerację chrząstki. 
MSM to naturalny związek siarki, neutralizując wolne 
rodniki pomaga ograniczyć stan zapalny. Kwasy 
tłuszczowe Omega 3 posiadają naturalne właści-
wości przeciwzapalne. Mangan to kofaktor enzymów 
uczestniczących w syntezie kolagenu i glikozamino-
glikanów. Witamina C i E wykazują działanie 
antyoksydacyjne.
Produkt ma wysoką zawartość składników akty-
wnych biorących udział w prawidłowym funkcjo-
nowaniu stawów.

Sposób podawania:
ArthroFlex Omega Kot jest smakowity dla zwierząt i 
wygodny w stosowaniu.
Koty o masie ciała do 5 kg – 2 ml dziennie
Koty o masie ciała powyżej 5 kg – 4 ml dziennie

Podawać z pokarmem.
Po 3-4 tygodniach dzienną ilość można zmniejszyć 
(zazwyczaj o połowę) w zależności od indywi-
dualnego zapotrzebowania zwierzęcia.

Skład:
Sorbitol, Glukozamina, Gliceryna, Chondroityny 
siarczan, Dimetylosulfon (MSM)

Dodatki:
Witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zde�-
niowane substancje o podobnym działaniu (g/kg):
Witamina C (E300) 10 g
Witamina E (E306) 10 g
Omega 3 (Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczo-
we) 50 g

Pierwiastki śladowe (g/kg):
Mangan (E5) w postaci siarczanu manganu jedno-
wodnego 2,5 g

Składniki analityczne i poziomy:
Węglowodany 46,6%, Białko surowe 6,7%, Tłuszcz 
surowy 0,1%, Popiół surowy 1,6%, Włókno surowe 
<0,5%. Zawartość wilgoci 45,8%, Ca < 0,05 mg/kg, Na 
<0,05 mg/kg, P – 0 mg/kg

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej.
Wyłącznie dla zwierząt. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca:
CF Pharma Ltd, Irlandia

Weterynaryjny numer identy�kacyjny:
αIEWD241387

Dystrybutor:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. 61 426 49 20
WNI: PL3003182p

Bezpłatna informacja na temat produktu
jest dostępna na www.scanvet.pl

Opakowania:
Pojemnik 50 ml z dozownikiem

U-6336-00

Produkt opracowany specjalnie dla kotów
Wspiera funkcjonowanie stawów u kotów

1 naciśnięcie pompki dozownika = 1 ml


