
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA DLA PSÓW

Wspiera funkcjonowanie stawów 
u psów

U-03

Pierwsze 14-21 dni stosowaniaMasa ciała 

1/2 kęsa dziennie

1 kęs dziennie

2 kęsy dziennie

3 kęsy dziennie

3-4 kęsy dziennie

do 5 kg 

6 - 15 kg 

16 - 35 kg 

36 - 50 kg 

ponad 50 kg 

1 kęs zawiera:
Glukozamina                                                     600 mg
Omega 3 (źródło EPA/DHA)                                300 mg
MSM                                                               250 mg
Siarczan chondroityny                                         240 mg
Kolagen - typ II                                                      30 mg
Kwas hialuronowy                                             30 mg
Czarci pazur                                                         25 mg
Mangan                                                              2,5 mg
Witamina C                                                         50 mg
Witamina E                                                      100 j.m.

Zastosowanie: 
Profilaktycznie:
• u zwierząt w okresie wzrostu, szczególnie dużych 
 i olbrzymich ras,
• u psów sportowych, pracujących i aktywnych
• u psów seniorów lub z nadwagą. 
Wspomagająco:
• w stanach zapalnych,
• zwyrodnieniach i innych problemach w obrębie stawów,
• zaburzeniach rozwojowych stawów,
• po urazach narządu ruchu i zabiegach ortopedycznych. 

Właściwości: 
®ArthroScan Kęsy zawiera zestaw specjalistycznych skład-

ników, które kompleksowo wspierają funkcjonowanie 
stawów. Omega 3 i czarci pazur cechują się naturalnym 
działaniem przeciwzapalnym. Chondroityna i gluko-
zamina pełnią funkcje budulcowe,wspomagają regene-
rację chrząstki i zapobiegają mikrouszkodzeniom 
związanym z intensywnym ruchem lub przeciążeniem 
stawów. Kolagen typu II stanowi główny białkowy składnik 
macierzy chrząstki stawowej, istotny do utrzymania 
odporności i elastyczności. Kwas hialuronowy odpowiada 
za lepkość, właściwe funkcjonowanie mazi stawowej oraz 
odżywienie chrząstki stawowej, chroni powierzchnię 
chrząstki przed uszkodzeniami. Witamina C i mangan są 
niezbędne w syntezie kolagenu, witamina E posiada 
naturalne właściwości antyoksydacyjne. MSM stanowi 
źródło siarki niezbędnej do syntezy glikozaminoglikanów. 

Po 2-3 tygodniach dzienna porcja może być zmniej-
szona o połowę w zależności od zapotrzebowania. 
Kęsy można pokruszyć, podawać z pokarmem lub jako 
smakołyk.

Dodatki: 
Witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane 
substancje o podobnym działaniu (mg/kg): 
Witamina C (3a300) 6250 mg, Witamina E (3a700) 
12500 j.m. 
Naturalne produkty botaniczne (mg/kg): 
Wyciąg z Harpagophytum procumbens (Czarci pazur) 
3100 mg. Pierwiastki śladowe (mg/kg): 
Mangan (3b503) w postaci siarczanu manganu 
jednowodnego 310 mg, konserwant (sorbinian potasu – 
E202). 

Składniki analityczne i poziomy: 
Węglowodany 52%, Białko surowe 13%, Włókno surowe 
1,7%, Tłuszcz surowy 10%, Popiół surowy 3,3%. Zawartość 
wilgoci  20%. 

Warunki przechowywania: 
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej, chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 

Wyłącznie dla zwierząt.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. 

Bezpłatna informacja na temat produktu jest 
dostępna na: scanvetsupplements.com

Wytwórca i podmiot 
odpowiedzialny za etykietowanie: 
CF Pharma Ltd, 
Irlandia. 

Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 
αIEWD 241387 

Dystrybutor: 
ScanVet Poland Sp. z o.o., 
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9, 
62-200 Gniezno,
Tel. 61 426 49 20, Fax 61 424 11 47
www.scanvetsupplements.com 

WNI: PL3003182p 

Opakowania:
Pojemnik 60 kęsów

Masa netto: 
480 g

Kęsy wygodne
w podawaniuSkład: 

Płatki pszenne, kukurydza (ekstrudowana), gliceryna, 
siemię lniane, glukozamina, kwasy tłuszczowe Omega 3, 
dimetylosulfon (MSM), siarczan chondroityny, kolagen 
(typ II), kwas hialuronowy, melasa z trzciny cukrowej, olej 
roślinny (sojowy), białko zwierzęce (drobiowo-wieprzowe), 
hydrolizowane, (hipoalergiczne).

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