
5 ml zawiera: 
Siarczan glukozaminy                                                  600 mg
Siarczan chondroityny                                                  240 mg
MSM                                                                           250 mg
Czarci pazur                                                                   0,5 ml
Mangan                                                                        2,5 mg
Witamina C                                                                    50 mg

Zastosowanie:
Arthroflex stosuje się w celu zapewnienia prawidłowego 
rozwoju oraz regeneracji chrząstki stawowej. Jego podawanie 
zaleca się szczególnie w przypadku niechęci do ruchu 
spowodowanej zaburzeniami funkcjonowania stawów. Może 
być także stosowany wspomagająco w uszkodzeniach stawów 
lub zaburzeniach rozwojowych chrząstki stawowej. Może być 
podawany profilaktycznie w okresie rozwoju chrząstki 
stawowej u młodych psów, a także jako ochrona obciążonych 
stawów np. u psów sportowych, pracujących i dużych ras.

Właściwości:
Arthroflex to specjalistyczny produkt, którego składniki 
normalizują metabolizm chrząstki stawowej i poprawiają 
funkcjonowanie stawów. Chondroityna oraz gluko-
zamina są podstawowymi składnikami substancji między-
komórkowej tkanki chrzęstnej. Uczestniczą w regeneracji 
chrząstki,  zapobiegają mikrouszkodzeniom stawów 
powstającym podczas intensywnego ruchu, poprawiają 
ruchomość stawów, hamują działanie enzymów niszczących 
chrząstkę. Witamina C i mangan są niezbędne w syntezie 
kolagenu, który jest składnikiem substancji międzykomórkowej, 
ponadto chronią przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników. MSM jest źródłem łatwo przyswajalnej siarki 
niezbędnej w syntezie glikozaminoglikanów. Czarci pazur 
wykazuje naturalne, udowodnione działanie przeciwzapalne i 
łagodzące bolesność.

Sposób podawania:
ArthroFlex można podać po zmieszaniu z karmą lub 
bezpośrednio do jamy ustnej. Przed użyciem dobrze 
wstrząsnąć.

Zwierzęta dorosłe, problemy ze stawami:

Wspiera funkcjonowanie stawów

MIESZANKA PASZOWA 
UZUPEŁNIAJĄCA DLA PSÓW I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Syrop wygodny
w podawaniu

Karton użyty do produkcji zewnętrznych opakowań zawiera materiały pochodzące z recyklingu, dlatego różne 
partie produkcyjne mogą różnić się od siebie kolorem.

U-04

Opakowanie zawiera strzykawkę dozująca, która jest dopasowana 
do plastikowego korka z otworem, umiejscowionego w szyjce 
butelki. Strzykawka ułatwia higieniczne pobranie syropu z butelki. 
Umożliwi to dokładne odmierzanie potrzebnej ilości syropu. 

Uwaga:

Dodatki: (g/kg):
3a Witaminy i prowitaminy: 
3a300 Witamina C - 10 g
2b Naturalne produkty botaniczne: 
Wyciąg z Harpagophytum procumbens (czarciego pazura) - 
100 g
3b Pierwiastki śladowe: 
3b503 Mangan (siarczan manganu jednowodny) - 0,5 g
Składniki analityczne i poziomy:
Węglowodany                                                             26,2 %
Białko surowe                                                                 5,1 %
Włókno surowe                                                            <0,1 %
Tłuszcz surowy                                                             <0,5 %
Popiół surowy                                                                 1,2 %
Ca                                                                      <0,01 mg/kg
Na                                                                       <100 mg/kg
P                                                                                 0 mg/kg.
Zawartość wilgoci                                                        67,5 %

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

Wytwórca i podmiot odpowiedzialny 
za etykietowanie:
CF Pharma Ltd., Irlandia
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 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.scanvetsupplements.com

Opakowania:
Pojemnik z dozownikiem 
250 lub 500 ml

Dzienna porcjaPierwsze 14-28 dni stosowania:

Do 5 kg

6 – 15 kg

16 – 30 kg

31 – 50 kg

Ponad 50 kg

Po 2-4 tygodniach dzienna porcja może być zmniejszona o 
połowę i podawana przez dłuższy czas w zależności od 
zapotrzebowania zwierzęcia. 
Zwierzęta młode, w okresie wzrostu, profi-
laktycznie: 
Należy stosować ilość połowę mniejszą niż w tabeli. 

Odpowiednią ilość można odmierzyć za pomocą dołączonej 
strzykawki dozującej. Strzykawkę po użyciu należy umyć.

2,5 ml

5 ml

7,5 ml

10 ml

12,5ml

Skład:
Glukozamina, Sorbitol, Dekstroza, Dimetylosulfon (MSM), 
Siarczan chondroityny
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