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 Nivelrikossa elimistön omat puolustussolut
hyökkäävät nivelten omia soluja vastaan.
 Flexadin® Advanced:n ainutlaatuinen vaikutus-		
mekanismi hillitsee tätä hyökkäystä.*
 Yksi maistuva makunappula kerran päivässä kaikenkokoisille koirille.
 Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi Flexadin®
Advanced:a tulee käyttää 		
vähintään kolmen kuukauden ajan
yhtäjaksoisesti. Suositellaan säännölliseen käyttöön.
 Tutkimusten mukaan glukosamiinija kondroitiinisulfaattivalmisteiden yhtäaikainen
käyttö heikentää
Flexadin® Advanced:n
vaikutusta.**

Koostumus: glyseroli, hiiva, kaurajauho, rehuruisjauho, kaurahiutale, kananmaksajauhe, pellavansiemenöljy, UCII: kananrustojauhe (sisältää kaliumkloridia: 0,44%,
kokonaiskollageeni: 0,36% (sisältää denaturoimatonta kollageeni tyyppi II)) 1,47%,
kalaöljy (EPA:n lähde), pektiini, sakkaroosi, maltodekstriini, kalsiumsulfaattidihydraatti, polyetylenglykoli.
Lisäaineet/1 kg: Emulgointi -ja stabilointiaineet, sakeuttamis- ja hyytelöintiaineet:
akaasia (arabikumi) E414 50 000 mg, natriumalginaatti E401 250 mg;
vitamiinit ja provitamiinit: E-vitamiini/all-rac-alfatokoferoliasetaatti (3a700) 7000 IU;
säilöntäaineet; antioksidantit; aromiainesekoite.
Ravintoaineet: Kosteus 20%, raakavalkuainen 15%, raakarasva 9%, tuhka 3%,
raakakuitu 1,5%.
Yhdessä purutabletissa: Omega-3 rasvahappojen kokonaismäärä 95 mg,
eikosapentaeenihapon (EPA) kokonaismäärä 9,3 mg, E-vitamiinin kokonaismäärä
21 IU, yhden purutabletin paino: 3 g. Suositellaan eläinlääkärin lausunnon
pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä. Purutabletit voidaan
antaa suoraan makupalana tai ruoan joukossa. Tuotetta tulee käyttää noudattaen
ravintosuosituksia. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.
ANNOSTELU

Koiran koko
Kaikenkokoisille koirille

Makutabletti päivässä
1

Nivelten aineenvaihdunnan tukeminen nivelrikon yhteydessä. Sisältää UCII®
(40 mg/purutabletti), jossa on denaturoimatonta kollageenityyppiä II. Tyyppi II
kollageeni on tärkeä osa rustoa. Sisältää omega-3 rasvahappoja, jotka tukevat nivelruston terveyttä ja E-vitamiinia sen voimakkaan antioksidanttivaikutuksen ansiosta.
Ihanteellisen tuloksen saavuttamiseksi, yhdistä Flexadin tasapainotettuun koiran
täysruokaan.
Säilytys: Säilytetään huolellisesti suljetussa pakkauksessa alle 25°C lämpötilassa
kuivassa paikassa suojattuna auringonvalolta. Vain eläimille. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa. Pakkauskoot: 30 purutablettia (90 g netto) ja 60 purutablettia
(180 g netto).

*Oraalitoleranssissa säännöllisesti suun kautta saadulla antigeenillä totutetaan suoliston puolustusjärjestelmän solut antigeeniin ja näin sammutetaan vähitellen immuunipuolustuksen solujen
reagointi kollageenia vastaan muualla elimistössä.
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