
PetArtrin® – ízületeket támogató takarmánykiegészítő kutyák részére 

 

A porc egy rendkívül rugalmas és nagy 

nyomásnak is ellenálló kötőszövet. A porc 

sejtek nagy víztartó képességű kollagénrostok 

és glüközaminoglikánok között helyezkednek 

el. Mivel a porcszövetnek nincs vérellátása, a 

táplálóanyagok csak a vízzel, nyomás hatására 

juthatnak be annak szerkezetébe. A 

porcszövet emiatt nagyon érzékeny a 

tápanyagzavarokra és a mozgás hiányára.  

A PetArtrin magas minőségű tápanyagokkal 

látja el az ízületeket és támogatja azok 

egészséges működését. 

A PetArtrin kifejezetten ajánlott: 

- idősödő kutyáknak az ízületek kopására utaló 

jelek esetén. 

- fiatal, fejlődésben lévő kutyáknak. 

- intenzíven edzett munka- és verseny 

kutyáknak.  

 

A kondroitin-szulfát és a glükózamin vízmegkötő-képességük révén biztosítják a porcok 

rugalmasságát.  

Az Omega-3 zsírsavak előnyösen hatnak az ízületi anyagcserére osteoarthritis esetén. 

A Zöld-peremű kagyló omega-zsírsavakban, természetes antioxidánsokban, nyomelemekben (cink, 

réz, mangán), E-vitaminban és organikus szilíciumban gazdag.  

A mezei zsurló nagy mennyiségben tartalmaz organikus kötésű szilíciumot, amely biztosítja a kollagén 

rostok rugalmasságát és stabilitását. 

Az Ördögköröm támogatja a szervezet szabályozó folyamatait.  

A Boswellia (Tömjénfa) értékes bioflavonoidokat tartalmaz.  

A DL-metionin bioaktív kénnel táplálja a porcokat.  

Az E-vitamin és a szelén fontos antioxidánsok. 

 

 

 

 



Összetétel: 

Dextróz, glükózamin 8%, Zöld-peremű kagyló kivonat 7%, maltodextrin, kondroitin-szulfát 2,5%, 

lenolaj, mezei zsurló 2%, halolaj koncentrátum 1,7%, magnézium-sztearát, glükóz szirup, Boswellia 

gyanta 0,8%, Ördögköröm 0,5%, mannitol, máriatövis olaj, kazeinát, koncentrált szója fehérje, 

tetranátrium-difoszfát, trikalcium-foszfát. 

Minimum Omega-3 zsírsavtartalom a szárazanyagtartalomban 3,3% és eikozapentaénsav (EPA) 

0,38%.  

 

 

 

Beltartalom: 

Nyers zsír 9,3%  Omega-3 zsírsavak  3,3% 

Nyers fehérje 8,8%  Eikozapentaénsav (EPA) 0,34% 

Hamu  5,8%  Dokozahexaénsav (DHA) 0,27% 

Nyers rost 0% 

 

Adalékanyagok (1000 g tartalmaz): 

Se (nátrium-szelenit)    10 mg 

Zn (cink kelát)     1 600 mg 

E-vitamin (all rac-alfa-tokoferol-acetát)  10 000 mg 

DL-metionin     20 000 mg 

 

Adagolás:  

Takarmányba keverve adandó. 

10 kg testtömegig 1 adagolókanál (2 g) 

10-20 kg között  1,5 adagolókanál (3 g) 

20 kg felett  2 adagolókanál (4 g) 

 

Kezdetben legalább 3 hónapig szükséges adagolni. Az alkalmazás módjáról és annak idejéről kérje 

állatorvosa véleményét.  

Tárolás: legfeljebb 25 oC-on tárolandó.  

Kiszerelés: 200 g 

 


