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Lietošanai dzīvniekiem. 
Papildbarība kaķiem un suņiem. 
Lieto locītavu veselibas 
saglabāšanai   un to kustīguma 
uzlabošanai. 
Fortflex® satur patentētu 
hondroitīna un hitosāna kompleksu. 
Hondroitīna sulfāts ietilpst locītavu 
skrimšļa sastāvā, un atbalsta 
locītavu stiprību un kustīgumu. 
Hitosāns pasargā hondroitīnu no 
fermentatīvas noārdīšanās. 
Selēna – metionīna komplekss 
darbojas ka antioksidants, un kavē 
locītavu novecošanās procesus. 
Visu sastāvdaļu komleksā darbība 
veicina locītavu funkciju  
(kustīguma) uzturēšanu. 
 
 
SASTĀVS. Cukurs, hitosāns 
hondroitīna sulfāts, mājputnu izcelsmes gaļa un blakusprodukti, magnija stearāts, raugs, 
minerālvielas.  
 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 22%, kopeļļas un tauki 2.7%, kopšķiedra 40.5%, koppelni 
7.4%. 
 
Uzturfizioloģiskas piedevas 1 kg: 3b8.11. selēna-metionīna koplekss 29.9mg (selēna organisks 
savienojums), iegūts no inaktivētas Saccharomyces cerevisuiae NCYCR397  kultūras, atbilst 13.3 
mg organiskā selēna.  
 
Katra Fortflex 225 tablete satur 20 mkg selēna. 
Katra Fortflex 375 tablete satur 32 mkg selēna. 
Katra Fortflex 525 tablete satur 48 mkg selēna. 
 
 
Zootehniskas piedevas  1 tabl.:  -  
Katra Fortflex 225 tablete satur hitosānu 225mg, hondroitīna sulfātu 225mg. 
Katra Fortflex 375 tablete satur hitosānu 375mg, hondroitīna sulfātu 375mg. 
Katra Fortflex 525 tablete satur hitosānu 525mg, hondroitīna sulfātu 525mg. 
 
LIETOŠANA.  
 
Fortflex 225: ½ tablete dienā kaķim  un viena tablete dienā sunim ar ķermeņa svaru līdz  15 kg. 
Lietošanas ilgums 1-2 mēneši, atkārtot pēc nepieciešamības. 
 
Fortflex 375: Viena tablete dienā sunim ar ķermeņa svaru 15-25 kg. Lietošanas ilgums 1-2 mēneši, 
atkārtot pēc nepieciešamības. 
 
Fortflex 525: Viena tablete dienā sunim ar ķermeņa svaru 25-40 kg. Divas tabletes dienā sunim ar 
ķermeņa svaru virs 40 kg. Lietošanas ilgums 1-2 mēneši, atkārtot pēc nepieciešamības. 
 
 
Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu! 
 
 
UZGLABĀT temperatūrā līdz 30 C, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  
 
IEPAKOJUMS. Kārbiņa ar  blisteri 30 tabletēm. 
 
RAŽOŠANAS SĒRIJA (Ch.b.) UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ (verw) – norādīts uz 
iepakojuma. 
 
RAŽOTĀJS. VIRBAC, Francija ( atz. Nr. aFR 06033044) 
 
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 
 


