Glucosamin jauhe 250g
Luonnollinen ravintolisä koirille.
Glukosamiini on luonnollinen rakennusaine koiran kehossa.
Glukosamiini on erittäin hyödyllistä, kun koirasi tai kissasi
• on haluton hyppäämään, leikkimään tai kiipeämään rappusia
• liikkuu kävelyllä verkkaisesti tai haluttomasti
• istuu tai nousee ylös hitaasti ja varovasti
• antaa kankealiikkeisen tai jäykän vaikutelman
• välttelee tai ei pidä kosketuksesta
GlucosaminTM – aktiivisempaan elämään
Koirille halu olla aktiivinen on luonnollista. Suurin osa koirista tulee kuitenkin kankeaksi ja laiskemmaksi iän
myötä ja myös niiden halu leikkiä saattaa vähentyä. Useimmissa tapauksissa kankeus ilmenee vähitellen;
koiran saattaa olla vaikea nousta makuulta ylös, se ei enää mielellään hyppää esim. autoon, se ei ehkä halua
kiivetä portaita… tai sitten koira ei ole enää yhtä työskentelyhaluinen, pirteä ja iloinen kuin aikaisemmin.
Tällaiset muutokset ovat usein luonnollinen ilmiö ja merkki normaalista vanhenemisesta, mutta kun koiran
liikkuvuus vähenee huomattavasti, saattaa päivittäinen Biopet GlucosaminTM –lisäys olla erittäin hyödyllistä.
Glukosamiini on luonnollinen rakennusaine ruston muodostuksessa ja sitä esiintyykin normaalisti kehossa
itsessään. Biopet GlucosaminTM on korkealaatuinen ruotsalaisvalmisteinen ravintolisä, joka auttaa koiraasi
säilyttämään elämänilonsa, luonnollisen liikkuvuutensa ja aktiivisuustasonsa pidempään. Biopet GlucosaminTM
on erityisen hyödyllinen suurille ja/tai erittäin aktiivisille koirille sekä ikääntyville koirille ja kissoille.

Mitä Glukosamiini on?
Rusto nivelen sisällä ja ympärillä uudistuu jatkuvasti. Glukosamiini on kehon oma aine, joka rakentuu
glukoosista (eräs sokerilaji). Glukosamiinia tarvitaan, jotta keho pystyisi rakentamaan suurempia
molekyylejä, joita tavataan mm. nivelnesteessä ja rustoissa. Glukosamiini auttaa kehoa nivelrustojen,
luuston, lihasten, nivelsiteiden ja jänteiden uudistustyössä. Glukosamiinia muodostuu normaalisti elimistössä,
mutta rasituksessa, monotonisessa työskentelyssä sekä ikääntymisen vaikutuksesta saattaa päivittäinen
glukosamiinilisäys olla erittäin hyödyllinen.

GlucosaminTM
- Aktiivisemman ja toimeliaamman elämän puolesta
- Luonnollista terapiaa
- Ainutlaatuinen raaka-aineyhdistelmä, joka antaa korkean imeytyvyyden
- Ei tunnettuja sivuvaikutuksia
- Eläinlääkäreiden suosittelema sivuvaikutuksia
- Lääkelaatuiset raaka-aineet
- sertifioidun valmistajan valmistama Ruotsissa
Ravintotiedot:
Glukosamiini on äyriäisistä ekstrahoitu aminosokeri. Sitä ilmenee kehossa luonnollisesti.
Glukosamiinisulfaatti-2KCI(yksi glukosamiinisulfaattimolekyyli johon on sidottu 2 kaliumkloridimolekyyliä)
Lisätty per kg:
- Glukosamiini 2KCI 467g,
- Inuliini 435g
- DI-metoniini 70g
- Kalsiumaskorbaatti(C-vit)20g
- Mangaanisulfaatti 8g
Sisältö:
- Glukosamiinisulfaatti
- Inuliini
- DI-metoniini
- Kalsiumaskorbaatti
- Mangaanisulfaatti
Ravintosisältö:
- Raakavalkuainen 17,9%
- Raakarasva 0,1%
- Tuhka 15,9%
- Raakakuitu 0,2%
- Vesi 2,1%
- Hiilihydraatit (NFE) 63,8%

Annosteluohje:
Pienet koirat ja kissat (alle 10 kg): 2 mittalusikka/vrk
Keskikokoiset koirat (10 – 25 kg): 3 mittalusikkaa/vrk
Suuret koirat (yli 25 kg) : 4 mittalusikkaa/vrk

Sekoitetaan ruuan mukaan kerran päivässä. Mittalusikka pakkauksen sisällä.

