
DogShield  

Pro Arthro GEL 
 
 

Lietošanai dzīvniekiem.  

Papildbarība suņiem. Locītavu 

vielmaiņas atbalstam suņiem 

osteoartrīta gadījumā. 

 

SASTĀVS. 2 ml gela satur: 

glikozes sīrups, fruktoze; zootehniskas piedevas – glikozamīns (sulfāta 

formā) 300 mg (15%), zivju eļla 300 mg (15%), dimetilsulfons 80 mg 

(4%), hondroitīna sulfāts 35 mg (1,75%), sojas pupiņu eļla (Glycine 

max) 25 mg (1,25%), avokado (Persea americana) eļla 25 mg (1,25%), 

raugs un rauga atvasinājumi,  nātrija hialuronāts  10 mg (0,5%), cūkas 

II tipa  kolagēns 10 mg (0,5%), velna naga (Harpagophytum 

procumbens) ekstrakts 25 mg; uzturfizioloģiskas piedevas: vitamīni, 

provitamīni un mikroelementi– L-karnitīns (3a910) 50 mg, vit. E (3a700) 

10 mg, mangāns (E5, mangāna sulfāta monohidrāts) 10 mg, cinks (cinka 

oksīds 3b603) 10 mg, varš (E4, vara sulfāta pentahidrāts) 1 mg; 

tehnoloģiskas piedevas – emulģētāji, biezinātāji, konservanti, 

antioksidanti. garšas uzlabotāji, ar citronskābi esterificētu taukskābju 

mono- un diglicerīdi. 

 

ANALĪTISKIE KOMPONENTI. Kopproteīns 0%, kopeļļas un tauki 19%, 

kopšķiedra 1%, koppelni 1%, mitrums 50%, nepiesatinātās taukskābes 

7,2%, omega3 taukskābes 5%, eikosapentēnskābe (EPA) 2,4%, 

dokosaheksēnskābe (DHA) 1,6%. 

 

APRAKSTS.  

 

Pro Arthro Gel ir profesionāla diētiska papildbarība suņiem, kas 

paredzēta īpašiem barošanas mērķiem veterinārārstu uzraudzībā. 

Papildbarība satur savienojumus, kas veicina locītavu skrimšļa 

atjaunošanos un ierobežo iekaisuma procesus locītavās. Glikozamīns, 

hondroitīns, kolagēns un hialuronskābe ir skrimšļa un sinoviālā šķidruma 

sastāvdaļas. Mangāns, cinks un varš ietilpst to fermentu sastāvā, kas 

veicina skrimšļa starpšūnu vielas atjaunošanu. Atbilstoša nepiesātināto 

omega-3 / omega-6 taukskābju attiecība, augu izcelsmes sastāvdaļas un 

dimetilsulfons ierobežo iekaisuma procesus, kas hroniskā formā izraisa 

skrimšļa bojājumus, un sāpju dēļ izraisa suņa grūtības pārvietoties. 

Sastāvdaļas ar dabiski zemu biopieejamību (hondroitīns, kolagēns, 

hialuronāns) ir izmantoti mazmolekulārā formā, lai palielinātu to 

uzsūkšanos un regulatīvo darbību intensitāti locītavās. Pro Arthro gēls ir 

izveidots emulsijas formā, kas rada unikālu kompleksu uz zarnu gļotādas 

virsmas, regulējot aktīvo vielu absorbciju un vietējo iedarbību. 

 

LIETOŠANA.  

 

Produkts ir paredzēts suņiem, lai veicinātu locītavu skrimšļa vielmaiņas 

procesus osteoartrīta gadījumā. 

 

Produktu ir ieteicams dot suņiem, ar iespējamiem locītavu skrimšļa 

bojājumiem,  un vienlaicīgām grūtībām pārvietoties, kā arī profilaktiski 



suņiem ar palielinātu ķermeņa svaru, lai novērstu locītavu skrimšļa 

bojājumus. 

 

Dod ar barību: dienā  1 -2 ml suņiem līdz 10 kg ķ. sv., un 1 -2 ml  katriem 

papildus 10 kg ķ. sv. Lielo šķirņu suņiem dienas deva jāsadala 2 porcijās. 

 

Sākotnējais lietošanas ilgums 3 mēneši. Pirms lietošanas vai tās ilguma 

pagarināšanas konsultēties ar veterinārārstu. 

 

 

UZGLABĀT aizvērtā oriģinālā iepakojumā istabas  temperatūrā, bērniem 

neredzamā un nepieejamā vietā.  

 

IEPAKOJUMS. 60 ml mēršļirce. 

 

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 

 


