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Gelapony® Arthro - proszek 1800g
Cena

250,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-5 dni

Numer katalogowy

2265

Producent

ORLING

Opis produktu
Skoncentrowany dodatek żywieniowy z wysoką zawartością peptydów kolagenowych CHP
i witaminami skomponowany w celu odżywienia i regeneracji aparatu ruchu koni.
Regeneruje tkanki systemu stawowego, wzmacnia kości, więzadła i ścięgna. Dzięki
wysokiej zawartości peptydów kolagenowych CHP (98,7%) jest odpowiedni dla koni
wystawionych na intensywny wysiłek fizyczny oraz dla koni z przewlekłymi problemami
ze strony układu ruchu.
Wskazania:
- w celu intensywnego odżywienia i regeneracji systemu stawowego
- podczas długotrwałych i przewlekłych dolegliwości ze strony układu stawowego, więzadeł i
ścięgien
- podczas intensywnego wysiłku sportowego w celu przyspieszenia regeneracji i ochrony aparatu
ruchu
Peptydy kolagenowe CHP odżywiają i regenerują chrząstki stawowe, ścięgna, więzadła, kości i
kopyta, przynoszą ulgę i usuwają konsekwencje uszkodzenia stawów, więzadeł, ścięgien i kopyt, a
także powstrzymują dalszy ubytek chrząstki, wzmagają ruchomość i elastyczność aparatu ruchu oraz
eliminują ból podczas ruchu. Peptydy kolagenowe CHP wzmagają produkcję kolagenu o 100%,
wpływają na metabolizm komórek w obrębie tkanek łącznych poprzez syntezę fizjologicznego
kolagenu, normalizują ich aktywność i usuwają ból. Selen ma znaczący wpływ w procesie leczenia
zapaleń reumatoidalnych. Razem z witaminą E pozytywnie wpływają na przebieg osteoartrozy i
łagodzą ból, działają jak silne przeciwutleniacze i chronią organizm przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników. Połączenie tych dwóch składników ma również pozytywny wpływ na rozwój mięśni
i ich funkcji. Cynk wzmaga odporność organizmu i jest niezbędny dla utrzymania i zapewnienia
zdrowych kości i chrząstek. Jest niezbędnym pierwiastkiem w procesie tworzenia się kopyt. Miedź
jest niezbędna dla normalnej produkcji tkanek, dla utrzymania zdrowych kości i chrząstek. Biotyna i
witaminy z grupy B wpływają pozytywnie na utrzymanie zdrowych tkanek i odbudowę
uszkodzonych elementów aparatu ruchu koni. Witamina C jest potrzebna do produkcji kolagenu w
leczonych tkankach. Działa jak antyutleniacz i wzmaga system odpornościowy.
UWAGA! Preparat nie zawiera żadnych substancji uważanych za doping. Podawanie
preparatu jest bezpieczne i nieograniczone podczas całego okresu przygotowań do zawodów, w
trakcie i po zawodach.

Gwarantowany skład w 1 kg:
peptydy kolagenowe CHP 987000 mg; prowitamina A (beta-karoten) 17000 µg; witamina B1 600
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mg; witamina B2 500 mg; witamina B5 200 mg; witamina B6 300 mg; witamina B12 1000 µg;
witamina H (biotyna) 10000 µg; witamina C 5000 mg; witamina E 4000 mg; selen 4000 µg; cynk
1170 mg; miedź 300 mg
Gwarantowany skład w dziennej dawce 30 g:
peptydy kolagenowe CHP 29610 mg; prowitamina A (beta-karoten) 510 µg; witamina B1 18 mg;
witamina B2 15 mg; witamina B5 6 mg; witamina B6 9 mg; witamina B12 30 µg; witamina H
(biotyna) 300 µg; witamina C 150 mg; witamina E 120 mg; selen 120 µg; cynk 35 mg; miedź 9 mg
Gwarantowana analiza w 1 kg:
wilgotność 10%, związki azotu - białka (hydrolizat kolagenu) 900 g; popiół 16 g
Skład:
hydrolizowana żelatyna kolagenowa, witamina E (alfatokoferol), witamina C, bioplex - chelat cynku,
bioplex - chelat miedzi, witamina B1, witamina B2, witamina B6, pantotenian wapnia; witamina B12,
biotyna, beta-karoten, selenometionina, naturalny aromat
Sposób użycia: Podawanie preparatu na stałe jest odpowiednie w celu odżywienia i regeneracji
całego aparatu ruchu konia oraz w celu ochrony i dostarczenia aminokwasu glicyny, proliny i
hydroksyproliny, które są niezastąpione w regeneracji tkanek łącznych i nie są dostarczane w
standardowych porcjach żywności. Podawać codziennie przez minimalny okres 2 miesięcy. Wskazane
jest powtarzanie kuracji 2-3 razy w roku.
UWAGA! Pożądany efekt działania preparatu na tkanki aparatu ruchu będzie widoczny jako
wzmożona ruchomość, wyższej jakości sierść i kopyta, szybsze gojenie się ran.
Dawkowanie:
Koń - 30 g dziennie (3 miarki); Źrebię - 15 g dziennie (1,5 miarki)

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

