ActiCondro
Een professioneel chondroprotectiva supplement, ter preventie van
gewrichtsproblemen en ter ondersteuning van de gewrichten
Glucosamine sulfaat: gaat het dunner worden
van gewrichten (artrose) tegen, draagt bij aan het
vormen van gezond kraakbeen, verlicht de pijn
en stimuleert smering van de gewrichten
Chondroitine sulfaat:
versterkt het effect van glucosamine, beschermt
kraakbeen tegen verdere slijtage en houdt
essentiële enzymen in evenwicht

ACTI

Methylsulfonylmethaan:
werkt het pijnstillend en heeft het een
natuurlijke ontstekingsremmende werking

Problemen met betrekking tot het heup- en ellebooggewricht zijn de meeste gevreesde problemen bij middelgrote
tot grote hondenrassen. Zelfs met de meest nauwkeurige selectie kan niet worden voorkomen dat er bij geboorte of op
latere leeftijd een afwijking in de gewrichten wordt geconstateerd. Het voorkomen van gewrichtspijn door slijtage,
vooral bij werkende honden, is ook bij een genetisch gezonde hond van essentieel belang.
ActiCondro is een professioneel ‘chondroprotectiva’ poedersupplement. Het ondersteunt van de ontwikkeling van
kraakbeen en gewrichten. Door middel van stoffen die het kraakbeen beschermen tegen achteruitgang en tevens
aanzetten tot het herstel na beschadiging draagt het bij aan het behouden van de laag kraakbeen over het bot.
ActiCondro kan worden afgestemd op de ImperialFood-producten om een unieke samenstelling van vitamines,
antioxidanten en chondroprotectiva te verkrijgen.
Een beroepsfokker, hondensporter en liefhebber weet als geen ander hoe belangrijk het is om (werkende) honden te
beschermen tegen ziekten die rasgebonden zijn of een gevolg zijn van de activiteit die zij uitvoeren. Een professioneel
supplement, in combinatie met premium kwaliteit hondenvoer, kan hierin het verschil maken.

Productinformatie:
Samenstelling: tarwebloem, biergist,
methylsulfonylmethaan, glucosaminesulfaat 98%,
chondroitinesulfaat 90%

ANALYTHISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit •

Gebruiksaanwijzing:
Dien een schepje (5 ml) van het product toe per 20 kg
gewicht van de hond, samen met de dagelijkse
voeding. (dagelijkse hoeveelheid) Bewaar op een koele,
droge en schone plaats. Na gebruik zorgvuldig hersluiten.
Schepje is bij het product gevoegd in de pot.
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