
SASTĀVS: Kolagēns, hondroitīns, dekstroze, glikozamīns, vitamīni, mikroelementi, augu ekstrakti. Analītiskie
komponenti (%): mitrums 66,  kopproteīns 1.66, kopšķiedra <0.01, kopeļļas un tauki 0.04, koppelni 2.25, lizīns
<0.01, metionīns 0.4, kalcijs <0.01, nātrijs 0.08, fosfors <0.01, kālijs 0.46, magnijs <0.01, mangāns 0.006, jods
0.001, selēns 0.0004. Uzturfizioloģiskās piedevas (30 ML): E2 kālija jodāts 0,30mg, E5 mangāna sulfāts 5mg,
E8 nātrija selenīts 0.30mg, L-karnitīns 140mg, 3c301 metionīns 145mg, E672 A vitamīns 2860 SV, E300 C vita-
mīns 290mg, E671 D vitamīns 570 SV, 3a700 E vitamīns 135 mg. Zootehniskās piedevas (30 ML): 9.10.1 kola-
gēna hidrolizāts 2200mg, 9.17.1. hondroitīna sulfāts 430mg, 13.2.2. dekstroze 3500mg, 13.2.8. glikozamīns
1400mg; velna naga saknes (Radix Harphagophyti), vītola mizas, arnikas un nātru ekstrakti (2b).

Produkta sastāvdaļas veicina dzīvnieku locītavu veselību. Sastāvā iekļautais glikozamīns,
hondroitīns un citas sastāvdaļas ietekmē locītavu reģenerāciju, veicina sinoviālā šķidruma
veidošanos un samazina locītavu iekaisumu pastiprinātas slodzes laikā (treniņi, palielināts
ķermeņa svars), kā arī samazina deģeneratīvas izmaiņas locītavās. Velna naga (Harpha-
gophytum procumbens), arnikas un nātru ekstrakti mazina iekaisumu, sāpes un tūsku. Pro-
dukts labvēlīgi ietekmē muskuļus, skrimšļus un locītavas. Piemērots lietošanai visu vecumu
un šķirņu suņiem un kaķiem.

DEVAS UN LIETOŠANA: Suņiem līdz 15kg: 5ml/dienā 10 dienas, pēc tam 5ml ik pēc 3-5
dienām. Suņiem virs 15kg: 10 ml ik pēc 2 dienām 2 nedēļas, pēc tam 10ml ik pēc 3-5 die-
nām. Kaķiem  līdz 0,5 gada vecumam 2ml/dienā 7 dienas. Vecākiem kaķiem 5ml/dienā 7
dienas, pēc tam 5ml ik pēc 3-5 dienām.

Artil  
Vitamīnus un aminoskābes saturoša papildbarība suņiem un kaķiem.

KONTRINDIKĀCIJAS: Nav.
ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI: Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! Uzglabāt
aizvērtā oriģinālā iepakojumā, vēsā tumšā  vietā, sargāt no tiešiem saules stariem un sasalšanas!
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IZPLATĪTĀJS: SIA „BERTAS NAMS”, Rīga,
Ventspils iela 50, atz. Nr. aLV 019020, tel. 80000060     .   .
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