
DogShield  

Pro Arthro 
COMPLEX 
 
 

Lietošanai dzīvniekiem.  

Papildbarība suņiem. Locītavu 

skrimšļa aizsardzībai un 

atjaunošanai suņiem ar ierobežotu locītavu kustīgumu. 

 

SASTĀVS. 1 tablete (0.925 g) satur: kartupeļu ciete, magnija stearāts; 

zootehniskas piedevas – glikozamīns (sulfāta formā) 300 mg (33%), 

sojas pupiņu ekstrakts 75 mg (8,3%), avokado ekstrakts 75 mg (8,3%),  

hondroitīna sulfāts 30 mg (3,3%), dimetilsulfons 25 mg (2,7%), nātrija 

hialuronāts  5 mg (0,55%), velna naga (Harpagophytum procumbens) 

ekstrakts 75 mg; uzturfizioloģiskas piedevas: vitamīni, provitamīni un 

mikroelementi– L-karnitīna-L tartrāts (3a911) 30 mg, vit. C (3a300) 10 

mg, mangāns (E5, mangāna sulfāta monohidrāts) 5 mg, cinks (cinka 

oksīds 3b603) 5 mg, varš (E4, vara sulfāta pentahidrāts) 1 mg; 

tehnoloģiskas piedevas – saistvielas mikrokristāliskā celuloze, 

koloidālais silīcijs. 

 

ANALĪTISKIE KOMPONENTI. Kopproteīns 0%, kopeļļas un tauki 1%, 

kopšķiedra 24%, koppelni 5,5%. 

 

APRAKSTS.  

 

Pro Arthro Complex satur savienojumus, kas aizsargā locītavas, samazina 

iekaisuma procesus un veicina locītavu skrimšļa atjaunošanos. 

Sastāvdaļu proporcijas ir izvēlētas tādā veidā, lai atbalstītu locītavu 

skrimšļa atjaunošanos tiem suņiem, kuriem ir grūtības pārvietoties 

(piemēram, locītavu sāpju dēļ). Sojas, avokado un velna naga ekstrakti, 

kā arī dimetilsulfons nodrošina aizsargājošo un iekaisumu mazinošo 

iedarbību. 

 

Glikozamīns, hondroitīns un hialuronāns ir skrimšļa un sinoviālās 

struktūras sastāvdaļas. Hondroitīns un hialuronāns izmantots 

mazmolekulārās formas veidā, lai palielinātu to biopieejamību un 

uzlabotu regulatīvo darbību locītavām. C vitamīns, mangāns, cinks un 

varš ir sastāvdaļas fermentiem, kas nodrošina  skrimšļa starpšūnu vielas 

atjaunošanu. 

 

LIETOŠANA.  

 

Barība ir paredzēta suņiem, lai ierobežotu locītavu bojājumu procesu un 

stimulētu locītavu skrimšļa atjaunošanos. 

 

Produktu ir ieteicams dot suņiem, ar iespējamiem locītavu skrimšļa 

bojājumiem un to saistītām grūtībām pārvietoties. 

 

Dod ar barību: dienā 1 tableti uz 15 kg ķ. sv., 2 tabletes uz 15-30  kg  ķ. 

sv., 3 tabletes uz 30-45 kg \ķ. sv.,  4 tabletes sunim virs 45 kg \ķ. sv. 

dienā. Lielo šķirņu suņiem dienas deva jāsadala 2-3 porcijās. 



 

Pirms lietošanas vai tās ilguma pagarināšanas konsultēties ar 

veterinārārstu. 

 

UZGLABĀT aizvērtā oriģinālā iepakojumā istabas  temperatūrā, bērniem 

neredzamā un nepieejamā vietā.  

 

IEPAKOJUMS. 90 tabletes, , neto sv. 83,3 g (90 x 0,925 g). 

 

RAŽOŠANAS SĒRIJA UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ – norādīts 

uz iepakojuma. 

 

RAŽOTĀJS. Biofaktor Sp z o.o., Polija, atz. Nr. αPL0861002p. 

 

IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, 
atz. Nr. aLV 019020 

 


