Kyselina hyaluronová

Kolagen

Hlavní součást kloubní synoviální tekutiny, zajišťuje měkkost, pružnost a vazkost
chrupavek. Má schopnost i při nízké koncentraci vázat mnoho molekul vody za tvorby
viskózního gelu, který potahuje třecí plochy kloubních krupavek a ty jsou pak méně
opotřebovávány. Absorpce k. hyaluronové po perorálním podání již byla prokázána.

Je zdrojem stavebních, ochranných a výživných aminokyselin kloubních chrupavek,
vazů a šlach. V hydrolyzované formě je vysoce dostupný a ihned využitelný.

Glukosamin sulfát

Chondroitin sulfát

Je součástí zejména kloubních vazů, je prevencí rozvoje osteoatritidy (zejména v období
růstu a po úrazech kloubů a šlach).

Je základní strukturální složkou kloubní chrupavky
a má protizánětlivé účinky.

Vitamin E
Působí zejména jako silný antioxidant.

MSM

Použití

MSM (metylsulfonylmetan) je přírodním zdrojem organické síry, působí navíc
jako silný antioxidant – zabraňuje volným peroxidovým radikálům v poškozování
chrupavkových i kostních buněk a tkání a má významný protizánětlivý účinek.

Preventivní podávání:
- před a po závodní sezoně; během intenzivní tělesné zátěže (u sportujících koní, během tréninku, při
závodech)
- u všech koní pro udržení dobré funkce pohybového
systému – výživa, ochrana a regenerace chrupavek a vazů v kloubech, zlepšení pohyblivosti, prevence artritidy
- postojové vady
ady u rostoucích hříbat

Terapeutické podávání:
- po chirurgických ortopedických zákrocích – zrychlení a usnadnění hojení
- při osteoartritidě, poranění šlach
- u koní s vývojovým onemocněním kloubů
- u koní se sníženou pohyblivostí (např. při bolestivosti pohybového systému) a špatnou jezditelností - snížení bolestivosti při pohybu, po úrazech
a zraněních pohybového systému - usnadnění
pohyblivosti kloubů, zpomalení progrese artrózy.

EQUINE APTO-FLEX ZNAMENÁ NOVÝ PŘÍSTUP
Během klinického testování jsme vybírali recepturu, která
u koní fungovala nejlépe ...
A zde je: 5 účinných složek + 1 antioxidant + zlepšená
absorpce díky formě
- Žádná nadbytečná práce s přípravou.
- Velmi malý objem díky vysoké koncentraci.
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