
Chondroprotektiva

Vše o kloubech...
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Náznaky, že váš pes může trpět kloubními problémy:

•  Ztráta vitality a únava

•
 

Kulhání nebo potíže s pohybem

•

 

Nechuť jít na procházku

•

 

Problémy chůze po schodech

•

  

Dříve aktivní pes má potíže při běhu, 
nebo chce trávit méně času hraním v parku

 

   
 

 

Bolesti kloubů u psů a koček
Stárnutí je přirozené a nevyhnutelné. 

Bolesti kloubů jsou problémem pro mnoho psů a koček všeho věku. 
Zejména s postupujícím věkem psi začínají trpět kloubními problémy. 
Bolesti kloubů jsou většinou způsobeny narušením nebo degenerací 
chrupavky nebo snížením tvorby synoviální tekutiny, která přirozeně 
promazává kloub.

Tyto dvě části společně fungují jako přirozené tlumiče. Snížení funkč-
nosti jedné nebo druhé části může být způsobené opakovaným přetěžo-
váním nebo v důsledku přirozeného stárnutí, genetiky, vrozené vývojové 
vady, práce, sportu, nevhodné stravy.    

Zajistit, aby váš pes nebyl obézní je prvním krokem k prevenci problému 
s klouby. Správná životospráva a péče jsou také důležité pro zdraví 
kloubů, a to zejména u aktivních, pracovních a starších psů.

Chondroprotektiva Beaphar pomáhají udržovat zdravé klouby u psů 
a koček všech věkových kategorií. Přispívají k udržení pohodlí, mobility 
a povzbuzují je k aktivnímu životnímu stylu.
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Beaphar 
Chondro Fit
Beaphar Chondro Fit ve formě roztoku je doplňkové krmivo pro rostoucí 
i stárnoucí  psy a kočky, které udržuje klouby vašeho mazlíčka zdravé 
v každém věku. Je vhodné jako prevence pro zvířata rostoucí, aktivní 
a pracující, tak pro stárnoucí jedince. Klouby psa a kočky se v průběhu života 
každodenně opotřebovávají. Každodenním užíváním Beaphar Chondro Fit 
vydrží klouby vašeho psa či kočky déle pružné. Produkt obsahuje lehce 
stravitelné složky, které jsou stavebními buňkami chrupavky (kyselina 
glukuronová, glukosamin, prolin, lyzin a chondroitin). Tyto složky obnovují 
strukturu chrupavky při běžném každodenním opotřebení a společně 
s kyselinou hyaluronovou, která podporuje tvorbu kloubního maziva, chrání 
klouby při vysoké zátěži (při skocích apod.). Obsah mědi a manganu zajišťuje 
zdravý růst kostry a vývoj kostí.
Složení: cukry (monohydrát glukózy), maso a živočišné produkty (hydrolyzát 
kolagenu), vedlejší produkty rostlinného původu (propylen glykol, hyaluronát 
sodný, dimethyl sulfonát), kyselina glukoronová 15 000 mg/kg.

Podávejte buď přímo do tlamy zvířete, nebo přimíchejte do krmiva. První 
efekt můžete pozorovat za 1-3 týdny. Pro dosažení odpovídajících výsled-
ků je potřeba užívat produkt minimálně měsíc. Doporučujeme stálé 
preventivní použití jako doplněk k běžnému krmivu v běžném dávkování. 
Chondro Fit můžete používat dlouhodobě bez omezení.

Beaphar 
Chondro Paste
Beaphar Chondro Paste je chutné doplňkové krmivo ve formě pasty se 
snadno aplikovatelnou kombinací přírodních složek sestavených pro posíle-
ní zdraví kloubů a podporu správného vývoje a funkce šlach a pojivové tkáně. 
Pasta obsahuje glukosamin, který podporuje tvorbu chrupavek a přirozené 
synoviální tekutiny, která umožňuje hladší pohyb kloubů a vazů. 
Prášek ze slávky zelenoústé je bohatým přírodním zdrojem chondroitinu, 
který napomáhá regeneraci a údržbě zdravých chrupavek, a také jе zdrojem 
omega 3 mastných kyselin, často využívaných v humánní medicíně pro jejich 
protizánětlivé účinky. Přídavek vitamínu C podporuje zdravý imunitní systém 
a přispívá k tvorbě kolagenu a normální funkci chrupavek. Vitamín E chrání 
buňky před oxidačním stresem.

Podávejte buď přímo do tlamy zvířete, nebo přimíchejte do krmiva. První 
efekt můžete pozorovat za 1-3 týdny. Doporučujeme stálé preventivní 
použití jako doplněk k běžnému krmivu v běžném dávkování. Chondro 
Paste můžete používat dlouhodobě bez omezení. 

Složení: oleje a tuky, mléko a mléčné výrobky, měkkýši a korýši (glukosa-
min hydrochlorid 9%, chondroitin sulfát 4,1%, prášek slávky zelenoústé 
0,4%), maso a živočišné produkty, minerální látky.

Vitamin

C
Vitamin

E

Omega

3

Chondroitin

Green 
Lipped Mussel

25
0g

GlcN
Glucosamine

Hyaluronic 
Acid

Copper

Cu
Manganese

Mn
Vitamin

C

Doporučené dávkování:
Hmotnost psa v kg Množství v gramech Přibližné množství

‹5 ‹3,5 čajová lžička
5-10 3,5-7  vrchovatá čajová lžička

10-25 7-15 necelá polévková lžíce
›25 ›15 polévková lžíce

Doporučené dávkování:
pro psy a kočky do 20 kg - 1 ml (1 stlačení dávkovače) na den
pro psy nad 20 kg - 2 ml (2 stlačení dávkovače) na den
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Beaphar 
TOP 10 Chondro Treat 
Beaphar Top 10 Chondro Treat je doplňkové krmivo ve formě šťavnatých 
pamlsků pro psy, kteří mají problém s klouby a svalstvem. Lze doporučit 
i k výcviku, tréninku, jako zdravou odměnu, případně pro psy kteří mají 
problém s práškovou formou chondroprotektiv či tabletami. Ztráta 
vitality, odmítání procházek nebo problémy při chůzi do a ze schodů 
mohou být známkami toho, že vašeho psa trápí ztuhlost či bolestivost 
kloubů. Tyto problémy mohou postihnout psy všech plemen, mladé 
i starší psy. Vývoji a regeneraci zdravých šlach, kloubů a pojivových tkání 
napomáhá pravidelný příjem glukosaminu, který je v Beaphar Top 10 
Chondro Treat obsažen.
Chutná receptura těchto pamlsků je nejjednodušším způsobem jak psovi 
podat cenné živiny. Výsledky bývají viditelné po 3-4 týdnech podávání. 
Někteří psi mohou reagovat na podávání tohoto přípravku méně výrazně, 
v takovém případě se poraďte s veterinářem.
Složení: obiloviny, voda, maso a živočišné produkty (minimálně 4% krůtí
maso), glukosamin 40 000 mg/kg, taurin 2 000 mg/kg.

Doporučené dávkování:
1 palmsek na 5kg váhy psa za den. 
Po dosažení výrazného zlepšení stavu (obvykle po cca 7-8 týdnech) 
přejděte na udržovací dávku 1 pamlsek na 10 kg váhy psa za den. 
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Chondroitin - Dodává chrupavce pružnost, 
pomáhá udržet zdravé a flexibilní klouby

Kyselina hyaluronová - Zabezpečuje nezbytné množství synoviální 
tekutiny, která udržuje a chrání kloubní chrupavku proti opotřebení.

Omega 3 a 6 mastné nenasycené kyseliny - Složky
 ceněné pro své antioxidační účinky.

Vitamín C - Podporuje zdravý imunitní systém, 
přispívá k tvorbě kolagenu a pomáhá normální
funkci chrupavek a kostí.

Vitamin E - Působí v těle jako důležitý antioxidant.

Měď - Podílí se na syntéze kolagenu, 
což je strukturální protein kostí a kloubů.

Mangan - Má antioxidační účinky a je důležitým
prvkem pro normální rozvoj kostry.

Glukosamin -  Pomáhá napravit opotřebení a degenerativní 
škody na kloubech. Je to prvek důležitý pro produkci kolagenu,
který dává chrupavce její pevnost a strukturu, 
a také se podílí na tvorbě šlach a vazů.

Slávka zelenoústá - Bohatý přírodní zdroj glukosaminu 
a chondroitinu, přispívá k regeneraci a udržení zdravé 
chrupavky, poskytuje omega 3 a 6 mastné kyseliny. 
Má výrazné protizánětlivé účinky čehož využívá 
i humánní medicína. 

Chondroprotektiva Beaphar byla vyvinuta s použitím účinných  ingre-
diencí na pomoc ztuhlým kloubům, k podpoře mobility a zdravé 
kloubní struktury:

Pamlsky

cca 70



Pro informace o produktech 
Beaphar, další rady a tipy péče 
o vašeho psa, navštivte naše
webové stránky nebo Facebook.
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