
mobility

Producent: Skotan S.A.
ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów

Żelazo
Miedź
Cynk
Mangan

96,8 mg
22,16 mg

188 mg
208,48 mg

[na 1 kg]Mikroelementy*:

Wapń
Fosfor
Magnez
Sód
Potas

30,37 g
15,28 g

1,34 g
11,76 g
12,36 g

[w 1 kg]Makroelementy*:

Białko surowe
Tłuszcz surowy
Węglowodany 
Sucha masa
Popiół surowy

38,19 %
9,16 %

22,48 %
97 %

27,17 %

Składniki analityczne
mieszanki paszowej w kg: Lizyna

Metionina
Treonina
Cystyna
Seryna
Prolina
Glicyna
Alanina
Walina
Leucyna
Tyrozyna
Fenyloalanina
Histydyna
Arginina
Kwas asparaginowy
Kwas glutaminowy

17,78 g
5,00 g

10,70 g
3,93 g
7,85 g

10,47 g
12,86 g

 20,40 g
15,17 g

18,33 g
22,79 g

 10,63 g
5,77 g

11,63 g
23,33 g
32,03 g

[w 1 kg]Aminokwasy*:

C (Kwas askorbinowy)
B2 (Ryboflawina)
B3 (Nikotyamid)
B4 (Cholina)
B5 (Kwas pantotenowy)
B6 (Pirydoksyna)
B7 (Biotyna)
B9 (Kwas foliowy)
B12 (Cyjanokobalamina)
D2 (Ergokalcyferol)
D3 (Cholekalcyferol)
E (Alfa-octan tokoferolu)

5000 mg
26,4 mg

160,8 mg
3840 mg
78,8 mg

1,6 mg
1640 µg
1416 µg
6,4 µg

67,92 µg
49,20 µg
16,08 mg

[w 1 kg]

[w 1 kg]

Witaminy*:

*zawartość substancji odżywczych może podlegać wahaniom w granicach +/- 10%

Składniki bioaktywne*:
Siarczan
glukozaminy
Siarczan
chondroityny
MSM (metylo-
sulfonylometan)

70 000 mg/kg

30 000 mg/kg

20 000 mg/kg

Kwasy tłuszczowe*:
Kwasy tłuszczowe 
Omega 3 
Kwasy tłuszczowe 
Omega 6
Kwasy tłuszczowe 
Omega 9

0,88 g

0,60 g

1,40 g

www.yarrowiacanifelox.pl
e-mail: sklep@skotansa.pl

Numer weterynaryjny:
αPL2402002p

Opis produktu Analiza składu

PSY DOROSŁE
ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI

UKŁADU RUCHU

KOMPLEKSOWA FORMUŁA
WSPOMAGAJĄCA STAWY,

WIĘZADŁA I ŚCIĘGNA U PSÓW

Mieszanka paszowa uzupełniająca stworzona na bazie unikal-
nych  drożdży Yarrowia lipolytica oraz estrów kwasów 
tłuszczowych, wzbogacona w siarczan chondroityny, 
w siarczan glukozaminy, MSM (naturalna organiczna siarka), 
witaminę C oraz mangan.

Drożdże Yarrowia lipolytica - źródło substancji czynnych, 
korzystnie wpływających na procesy kościotwórcze, popra-
wiając gęstość mineralną kości, co wpływa także na wytrzyma-
łość mechaniczną kości.

Kwasy tłuszczowe omega 3, 6 - łagodzenie sztywności 
stawów oraz wspieranie działania przeciwzapalnego.

Glukozamina i chondroityna - niezbędne składniki mazi 
stawowej oraz chrząstki stawowej, odpowiedzialne 
za prawidłowe odżywienie stawu.

Witamina C - sprzyjanie prawidłowej produkcji kolagenu - 
głównego składnika chrząstki stawowej.

MSM - naturalne źródło siarki organicznej, która reguluje 
procesy wzrostowe, bierze udział w procesach metabolicz-
nych tkanki kostnej i regeneruje tkankę łączną.

Mangan - sprzyjanie utrzymania zdrowych kości i tworzenia 
tkanek łącznych oraz ochrona komórek przed działaniem 
stresu oksydacyjnego

Skład: Materiał paszowy: drożdże Yarrowia lipolytica, estry  
kwasów tłuszczowych pochodzenia rybiego, siarczan 
chondroityny, siarczan glukozaminy, MSM (metylosulfony-
lometan), węglan wapnia. Dodatki dietetyczne: witamina C, 
chelat manganu.

Przechowywanie: Producent zaleca przechowywanie 
produktu w chłodnym pomieszczeniu, bez dostępu słońca.

Dawkowanie: 0,3 g/ kg masy ciała / dzień

Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji

Masa netto: 120 g / 240g


