
DogShield Pro 

Arthro RENEW 
 
 

Lietošanai dzīvniekiem.  

Papildbarība suņiem. Locītavu 

skrimšļa atjaunošanai aktīviem 

suņiem. 

 

SASTĀVS. 1 tablete (0,83 g) 

satur: kartupeļu ciete, magnija 

stearāts; zootehniskas piedevas 

– glikozamīns (sulfāta formā) 250 mg (29%), hondroitīna sulfāts 80 mg 

(9,4%), nātrija hialuronāts  5 mg (0,58%); uzturfizioloģiskas piedevas: 

vitamīni, provitamīni un mikroelementi– vit. C (3a300) 8 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. 

 

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

kopšķiedra 54%, koppelni 6%. 

 

APRAKSTS.  

Pro Arthro Renew satur savienojumus, kas veicina locītavu skrimšļa 

atjaunošanos un stimulē to fermentu aktivitāti, kas iesaistīti skrimšļa 

matricas sintēzes procesā. Glikozamīns, hondroitīns un hialuronāns ir 

skrimšļa un sinoviālā šķidruma struktūras sastāvdaļas. Hondroitīns un 

hialuronāns tiek izmantoti mazmolekulārās formas veidā lai palielinātu to 

biopieejamību un regulatīvo darbību locītavās. Produkts nodrošina 

lielāku hondroitīna devu un salīdzinoši lielu hondroitīna attiecību pret 

glikozamīnu, kas veicina skrimšļa atjaunošanos kustīgā locītavā. C 

vitamīns, mangāns, cinks un varš stimulē kolagēna sintēzi un skrimšļa 

glikozaminoglikānu atjaunošanos. Sastāvdaļu proporcijas ir izvēlētas tā, 

lai nodrošinātu ātru skrimšļa atjaunošanos aktīviem suņiem. Fiziskā 

aktivitāte ir būtiska efektīvai produkta sastāvdaļu nonākšanai locītavu 

skrimšļa struktūrā. 

 

LIETOŠANA.  Dod ar barību: dienā 1 tableti uz 10 kg ķ. sv., 2 tabletes uz 

10-25  kg  ķ. sv., 3 tabletes uz 25-45 kg \ķ. sv.,   4 tabletes sunim virs 45 

kg \ķ. sv.. 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. 74.7 g (90 x 0,83 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 


