
 

ActiVET®  Plus 

 

 

Papildbarība ar hialuronskābi,  suņiem 

 

ActiVet®Plus  lieto suņu locītavu deģeneratīvo un reimatisko slimību profilaksei un to 

gadījumā. 

 

Viena tablete 2,4 g ActiVet® Plus   satur:   

Zootehniskas piedevas: 480 mg metilsulfonilmetāna (MSM); 450 mg D-glukozamīna; 99 mg 

haizivs skrimšļa hondroitīna; 30 mg bosvēlijas ekstraktu (Boswellia РЕ 65%), 24 mg hialuronskābi 

Uzturfizioloģiskas piedevas: 120  mg Ester C® vitamīna (kalcija askorbāta veidā); 

Tehnoloģiskas piedevas: palīgvielas. 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 9%, kopeļļas un tauki 2%, mitrums 10% 

 

 

ActiVET® Plus   īpašības 

ActiVet®Plus īpašības nosaka darbojošās vielas, kas ietilpst tā sastāvā.  

Metilsulfonilmetāns (MSM) – organiskā sēra dabisks avots. MSM ir saistaudu un locītavu 

galvenais komponents.Tam piemīt pretreimatiska, pretiekaisuma un pretsāpju darbība. MSM 

palielina metabolisma kaitīgo produktu izvadīšanu. 

D-glukozamīns ir nepieciešams locītavu virsmu atjaunošanai, kolagēna, prostaglandīna un 

hialuronskābes sintezēšanai. 

Ester C® vitamīns (kalcija askorbāta veidā) uztur   organismā antioksidantu statusu. 

Hondroitīns pastiprina D-glukozamīna darbību, nodrošina locītavai nepieciešamo  šķidruma 

daudzumu. 

Bosvēlija (Boswellia РЕ 65%) ir dabisks pretiekaisuma līdzeklis, uzlabo asinsriti locītavās. 

ActiVet®Plus   pamatsastāvdaļām piemīt sinerģiska darbība. 

No dzīvnieku kuņģa-zarnu trakta preparāta aktīvās darbojošās vielas ātri nokļūst asinsrites sistēmā 

un tiek novadītas uz dzīvnieka locītavām.  

  

 

ActiVET®Plus   lietošana 

ActiVet® Plus lieto suņu locītavu deģeneratīvo un reimatisko slimību profilaksei un to gadījumā. 

ActiVet®Plus  nozīmē   atkarībā no dzīvnieka   svara: 

Tabletes ar masu 2,4 g : 

-   svarā līdz 15 kg – 1 tablete diennaktī; 

- svarā no 15 līdz 30 kg – 2 tabletes diennaktī; 

- svarā no 30 līdz 45 kg – 3 tabletes diennaktī; 

- svarā no 45 līdz 60 kg – 4 tabletes diennaktī; 

- svarā virs 60 kg – 5 tabletes diennaktī.  

 

ActiVet®Plus jālieto  līdz pilnīgai dzīvnieka klīniskai izveseļošanās sasniegšanai. Pirmās 7 dienas 

preparātu ieteicams dot dubultā devā. 

 

Iepakojums: Tabletes tiek fasētas pa 90 gab.   atbilstošas ietilpības plastikāta iepakojumos.   

 

Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +25°C, sausā vietā . 

Derīguma termiņš  – 26 mēneši kopš izgatavošanas datuma.   

Ražošanas sērija un ražošanas datums – skat. uz iepakojuma. 

Ražotājs: SIA Farma Pet, Latvija, PVD reģ. nr. LV064502 

 


