
TIEKĖJAS: UAB PARTNERVETASV.  
Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus m.  Tel.: 8 5 2034257 

Tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus Nr.: rLT KPT 250840

Jiems patinka tai kasdien!

Sąnarių skausmui mažinti

SKANIŲ 
TABLEČIŲ

140

Gamintojas: GOLASHPHARMA Ltd Bulgaria, phone: +359 888 300 755
Kilmės šalis: Bulgarija, pagaminta ES

Pašaro papildas šunims 
Sudėtis - Vienoje 2,15 g tabletėje yra:
Glukozamino sulfato - 1500 mg, Chondroitino sulfato - 200 mg,
Metilo sulfonilo metanino (MSM) - 60 mg.
Maistinė vertė (1 tabletė):
Baltymų  - 29,37 mg, ląstelienos - 129,64 mg, 
riebalų - 12,48 mg, pelenų - 6,71 mg.
Amino rūgščių ir jų druskų: L-arginino (3c361) - 60 mg.
Pagalbinių medžiagų: Kukurūzų krakmolo - 200 mg,  
Magnio sterato - 100 mg, Koloidinio bevandenio silicio (E551b) - 30 mg.

Tabletės šunims

Naudojimo indikacijos:
• Gliukozamino sulfatas aprūpina osteoartrito ar traumų pažeistų sąnarių ląsteles 

“statybinėmis” medžiagomis, taip pat skatina žaizdų gijimą.
• Sukuria biologinę rišamąją medžiagą, kuri nepriklausomai nuo sąnario  

pažeidimo laipsnio skatina ląstelių augimą ir sąnario regeneraciją.
• Stabdo skausmo pojūtį ir pilnai atstato paveikto sąnario kremzlinį audinį.
• Organizme skatina svarbiausių jungiamųjų audinių elementų - kolageno  

ir elastano gamybą.
• Pažeistame sąnaryje skatina baltymų gamybą ir kremzlinio audinio augimą.
• Skatina hialurono rūgšties sintezę, tokiu būdu mažindamas kremzlinių  

paviršių tarpusavio trintį.

Dozės ir naudojimo būdas šunims:
1 tabletę skirti 40 kg kūno svorio,  
½ tabletės skirti 20 kg kūno svorio.
Pakuotė: 140 tablečių.
Specialieji laikymo nurodymai: laikyti tamsioje ir sausoje vietoje, žemesnėje 
kaip 250C temperatūroje. Saugoti nuo vaikų!
Tinkamumo laikas: treji (3) metai nuo pagaminimo datos.
Gamybos data: žr. ant pakuotės.
Specialios nesunaudoto pašaro papildo ar su jo naudojimu susijusių 
atliekų naikinimo nuostatos: nesunaudotas pašaro papildas ar su juo 
susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.
Pašaro papildas atitinkantis ES  1831/2003 ir 767/2009 nuostatus. 
ES 183/2005 nuostatus atitinkančios registracijos 9 str. Nr.: 10 2590 09.


