
APLAZYL

Tablete divizabile pentru susţinerea sistemului locomotor

Supliment nutritiv pentru câini şi pisici

Constituenţi analitici:

Proteina bruta 37,8 %, cenușă bruta 14,0 %, grăsime bruta
10,0 %, celuloză brută 0,5%.

Aditivi:

Oligo-elemente: mangan chelatat cu aminoacizi, hidratat,
Mn (E5) 2400 mg/kg. Substanţe aromatice-extracte din
plante: extract de gheara diavolului (Harpagofitum
procumbens) 1600 mg/kg, extract de rășină de Boswellia
(Boswellia serrata) 6000 mg/kg,

Compoziţie:

Pudra de scoică cu buze verzi (Perna canaliculus), sulfat de
glucozamină, sulfat de condroitină, pudră de algă verde
(Clorella pyrenoidosa), ulei de peşte, pudră de urzică (Urtica
urens).

Proprietăţi:

APLAZYL este un aliment complementar care susţine funcţia
locomotorie şi menţine articulaţiile sănătoase. APLAZYL
lubrifiază articulaţiile, susţine şi conservă cartilagiile,
completează cerinţele nutriţionale ale aparatului locomotor
în timpul creşterii şi în perioadele de efort intens şi menţine
flexibilitatea articulaţiilor.

Specii vizate:

Câini şi pisici

Acţiune:

APLAZYL este utilizat la animale bătrâne, de asemenea la

Aplazyl



animalele în creştere, în perioada de convalescenţă şi de
restabilire, la animalele sportive în perioada de pregătire şi
recuperare, la femelele gestante si / lactante.

Mod de folosire:

Administrare orală, în hrană sau direct în gura.

-      căţei în creştere: 1/2 – 1 tableta / zi, începând de la 6
săptămâni la vârsta de 6 luni

-      câini în perioada de recuperare, în convalescentă, câini
sportivi, câini ce prezintă semne de rigiditate:

     1 tableta / zi /10 kg timp de 1-2 luni

-   câini bătrâni, căţele gestante / lactante:

     < 20 kg: 1 tableta / zi

               > 20 kg: 2 tablete / zi

- pisici bătrâne, convalescente şi cu semne de rigiditate : 1/2
tableta /zi / 5 kg greutate corporală

Este recomandat să se facă o cură de 12 săptămâni, de 2 ori
pe an pentru întreţinerea animalelor bătrâne, pentru
animalele gestante 30 de zile înainte si 60 zile după fătare.

Depozitare:

A se păstra la temperatura mediului ambiant, în ambalajul
original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Prezentare:

Cutie cu 60, 120 sau 300 tablete divizibile a 1250 mg.

Producător:

PRODIVET PHARMACEUTICALS, BELGIA


