TROVET MOBILITY
– nivelten hyvinvointiin koirille ja kissoille
100 % puhdas luonnontuote, tukemaan nivelten normaalia toimintaa ja helpottamaan nivelvaurion
oireita.
Indikaatiot:
* Ylläpitää tervettä niveltoimintaa
* Lievittämään niveltulehduksen aiheuttamia oireita
* Vähentää nivelten loukkaantumisriskiä
Lisätiedot:
* ainutlaatuinen koostumus merestä saatavia uutteita mukaan lukien vihersimpukka, merikorva ja
hainrusto
* vähentää kipua ja tulehdusreaktioita
* tukee niveltulehduksen, kyynärnivelen ja lantion kasvuhäiriön hoitoa
* vähentää mahdollisesti NSAID annostelua
* tukee nuorten eläinten (yli 6 kk) kasvua (kasvukipuja)
* glukosamiinit työskenteleville koirille tai agilityä harrastaville
Kontraindikaatiot:
* ei suositella käytettäväksi kantaville nartuille
* ei eläimille, joilla on kalaperäisten tuotteiden allergia
* vain paloina: vehnä gluteiini yliherkkyys
Kaikki aktiiviset valmistusaineet ovat 100 % ympäristöystävällisiä ja pyydetty noudattaen CITES
suosituksia
Ainutlaatuinen koostumus merestä saatavia uutteita tukee parempaa liikkuvuutta, terveet ja
joustavat nivelet
Omega-3 -rasvahapot (EPA, DHA ja ETA) auttavat vähentämään tulehdusreaktioita, parantaen
liikkuvuutta ja terveempiä joustavampia niveliä
Pakkaus:
jauhe 250 g
Käyttöohje:
Trovet Mobilitya voidaan antaa päivittäin, sekoitettuna ruokaan tai erikseen esim. makupalana.
Annostelu voidaan tuplata nivelvaurion tai leikkauksen jälkeen. Aloita ensimmäinen viikko
puolikkaalla annoksella. Voidaan antaa yhdessä kaikkien ruokien kanssa. Trovet Mobilitya voidaan
antaa koko eliniän ajan.

Arvioitu annos / päivä koirille: (1 teelusikallinen = 2,25 g)
Paino kg
5-10
11-20
21-30
Mobility jauhe
½
¾
1

31-40
1¼

Arvioitu annos / päivä kissalle:
Mobility jauhe
¼ teelusikallista
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+ 40
1 ½ teelusikallista

Soveltuu käytettäväksi nuorille ja ikääntyville koirille, sekä nivelvaurioista kärsiville koirille ja
kissoille. Turvallisuustestit osoittavat, että Trovet Mobilitya voidaan käyttää yhtäjaksoisesti pitkiä
aikoja ilman tunnettuja sivuvaikutuksia. Sitä voidaan turvallisesti antaa koirille sekä kissoille myös
yhtä aikaa muun lääkityksen kanssa. Tuotetta ei suositella käytettäväksi kantavilla eläimillä. Älä
anna tuotetta eläimelle, joka on allerginen mereneläville.
Ominaisuudet:
Ainutlaatuinen koostumus merestä saatavia uutteita mukaan lukien vihersimpukka, merikorva ja
hainrusto. Runsaasti glykosamiiglykaaneja, omega-3-rasvahappoja, aminohappoja ja mineraaleja.
Raaka-aineet on pyydetty noudattaen CITES –suosituksia.
Raaka-aineet:
Vihersimpukka, punamerikorva ja hainrusto. Sisältävät luontaisesti glykosaminoglykaaneita
(GAGs): kondroitiini, dermataani, heparaani, glukosamiini ja kaikkia tärkeitä keratiinisulfaatteja.
Analyysi:
Raakavalkuainen 64,5 %, raakarasva 17 %, hehkutusjäännös 5,5 %.

Käyttöohjeet:
Annetaan päivittäin ruokaan tai juomaan sekoitettuna. Aloita puolikkaalla annoksella
ensimmäisen viikon ajan ja sen jälkeen seuraa taulukon annosteluohjeita.

Hyödyllinen:






Ikääntyville koirille ja kissoille
Nuorille ja vanhoille koirille sekä kissoille, joilla on niveltulehdusta, kyynärnivelen
kehityshäiriö tai lonkkanivelen kehityshäiriö.
Työ- ja agilitykoirille
Isojen rotujen pennuille kasvuvaiheessa (6kk – 2 v.)
Lisäravinteena kaikille koirille/kissoille vähentämään nivelvaivojen riskiä.
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