
Canifelox Mobility 

Papildbarība suņiem. 
- atbalsta locītavu skrimšļa funkcijas 
-palīdz saglabāt locītavu elastību 
-pozitīvi ietekmē kaulu veidošanās procesus 

 
LOCĪTAVU VESELĪBAS UZLABOŠANAI UN ATJAUNOŠANAI SUŅIEM,  
Ieteicama pieaugušiem suņiem, kam konstatētas deģeneratīvas izmaiņas locītavās. 
  
Papildbarība, kas izveidota uz unikāla Yarrowia lipolytica  rauga un gaistošo taukskābju esteru  maisījuma 
bāzes un bagātināta ar hondroitīna sulfātu, glikozamīna sulfātu, MSM (dabisko organisko sēru), C vitamīnu 
un mangānu. 
Yarrowia lipolytica rauga kultūra - aktīvo vielu avots, kas aktivizējot osteoģenēzes procesus, uzlabo kaulu 
mehānisko izturību un struktūras blīvumu. 
 
Omega 3 un 6 taukskābes - locītavu stīvuma mazināšanai un pretiekaisuma efektivitātei. 
Glikozamīns un hondroitīns - būtiskas sinoviālā šķidruma un locītavu skrimšļa sastāvdaļas, kas atbild par 
pareizu locītavas barošanu. 
C vitamīns - veicina kolagēna ražošanu, kas ir locītavu skrimšļa galvenā sastāvdaļa. 
MSM - metilsulfonilmetāns dabisks organiskā sēra avots, kas regulē kaulu un muskuļu augšanas procesus, 
piedalās kaulaudu vielmaiņas procesos un atjauno saistaudus. 
Mangāns - veicina kaulu veselības uzturēšanu, uzlabo saistaudu veidošanos un šūnu aizsardzību pret 
oksidatīvo stresu. 
 
Deva: 0.3 g uz kg ķermeņa svara dienā, kopā ar barību. 
Sastāvs: Yarrowia lipolytica rauga kultūra, zivju eļļas taukskābju esteri, , kalcija karbonāts, hondroitīna 
sulfāts, glikozamīna sulfāts, MSM (metilsulfonilmetāns). C vitamīns  
 
Analītiskais sastāvs (1 )kg: Kopproteīns 38.19%, Kopeļļas un tauki 9.16%, Ogļhidrāti 22.48%, Sausna 97% 
Koppelni 27.17%,  
Makroelementi [1 kg]: Kalcijs 30,37 g, Fosfors 15,28 g, Magnijs 1,34 g, Nātrijs 11,76 g, Kālijs 12,36 g 
Uzturfizioloģiskas piedevas 
Mikroelementi [1 kg]: Dzelzs (E1)96,8 mg, Varš (E4) 22,16 mg, Cinks (E6) 188 mgMangāns (E5)208,48 mg  
Aminoskābes [ 1 kg]: Lizīns 17,78 g, Metionīns 5,00 g, Treonīns 10,70 g, Cistīns 3,93 g, Serīns 7,85 g, Prolīns 
10,47 g, Glicīns 12,86 g, Alanīns 20,40 g, Valīns 15,17 g, Leicīns 18,33 g, Tirozīns 22,79 g, Fenilalanīns 10,63 
g, Histidīns 5,77 g, Arginīns 11,63 g, Aspartskābe 23,33 g, Glutamīnskābe 32,03 g 
 
Vitamīni [1 kg]: C (askorbīnskābe, E300)) 5000 mg, B2 (riboflavīns) 26,4 mg, B3 (nikotīds) 160,8 mg, B4 
(holīns) 3840 mg, B5 (pantotēnskābe) 78,8 mg, B6 (piridoksīns) 1,6 mg, B7 (biotīns) 1640 μg, B9 (folskābe) 
6,01 mg, B12 (cianokobalamīns) 6,4 μg, D2 (erokalciferols) 67,92 μg, D3 (holekalciferols) 49,20 μg, E (alfa-
tokoferola acetāts) 16,08 mg 
 
Zootehniskas piedevas: Glikozamīna sulfāts 70 000 mg / kg, Hondroitīna sulfāts 30 000 mg / kg, MSM 
(metilsulfonilmetāns) 20 000 mg / kg 
 
Uzglabāt sausā, vēsā vietā, aizvērtā iepakojumā. 
Derīguma termiņš un sērijas Nr. norādīti uz oriģinālās uzlīmes. 
Ražotājs: SKOTAN S.A., (Poland, 41-506 Chorzów, Dyrekcyjna 6 St.). Ražotāja atz. Nr: αPL2402002p 
 
Iepakojums: 120 g un 240 g 
IZPLATA: SIA „BERTAS NAMS"; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060,  atz. Nr. aLV 019020 
 


