Z nami każdy aktywny pies
to szczęśliwy pies!

Joint & Mobility

Calibra Joint & Mobility
to wsparcie dla psów:
z objawami zapalenia stawów,
po operacjach ortopedycznych,
predysponowanych do schorzeń
ruchu (zapobiegawczo).

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jednym z najczęstszych
schorzeń ortopedycznych u psów!
Normalny staw

Uszkodzony staw
SZPIK KOSTNY
OKOSTNA
KOŚĆ GĄBCZASTA
KOŚĆ ZBITA
WIĘZADŁO
BŁONA MAZIOWA
JAMA STAWOWA
CHRZĄSTKA STAWOWA
TOREBKA STAWOWA

Jakie są znaki ostrzegawcze
zapalania stawów?
Najczęstsze zmiany w zachowaniu twojego psa,
które wskazują na to, że coś jest nie tak:
Letarg
Sztywność
Utykanie po dłuższej bezczynności
lub po wysiłku
Niechęć do ruchu
Agresywne lub obronne reakcje na dotyk
Poszukiwanie samotności
Szczekanie lub skomlenie bez wyraźnej przyczyny
Jeśli zaobserwujesz któreś z powyższych
objawów skonsultuj je z lekarzem weterynarii.

FRAGMENTY CHRZĄSTKI
ZMIENIONA ZAPALNIE
TOREBKA STAWOWA
ZAPALENIE BŁONY MAZIOWEJ
DEGRADACJA CHRZĄSTKI
STAWOWEJ

Kondycja a dolegliwości narządu ruchu ...
Utrzymuj psa w dobrej kondycji - nie przekarmiaj, lecz podawaj mu odpowiednio zbilansowane
pożywienie. Podobnie jak u ludzi, dieta jest niezbędna do utrzymania optymalnej kondycji. Otyłość
jest najczęstszą przyczyną chorób powodujących przeciążenie stawów, a już zmniejszenie
masy ciała psa o 10% spowoduje ogólną poprawę stanu zdrowia.

Regularne ćwiczenia i aktywne życie są niezbędne - gdy pies się porusza, krew szybciej krąży przez tkanki, dostarcza składniki odżywcze i usuwa metabolity, zapewniając w ten sposób
najlepsze warunki do regeneracji. Najlepsza aktywność, szczególnie dla psów z objawami zapalenia stawów oraz psów starszych, to zabawa w wodzie. Pływanie wspomaga redukcję wagi,
a wzmocnienie mięśni odbywa się przy odciążeniu stawów.
W zaawansowanych stadiach zapalenia stawów u starszych psów wskazana jest fizjoterapia.

W jaki sposób dieta weterynaryjna
Calibra Joint & Mobility pomoże Twojemu psu?
przedłuży aktywne życie psa
wspomoże funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego
zapewni zbilansowaną dietę
dostarczy regularną suplementację składników odżywczych
unikając potencjalnych wahań w dawkowaniu
wesprze działanie układu mięśniowo-szkieletowego uzupełniając
dietę o najskuteczniejsze środki chondroprotekcyjne

Zawarty w diecie weterynaryjnej Calibra Joint & Mobility
complex to:
Unikalna kombinacja funkcjonalnych dodatków redukujących objawy kliniczne
spowodowane przez zapalenie stawów

Chondroprotetyki
Glukozamina – naturalnie występująca substancja w tkance łącznej,
jeden z elementów budulcowych proteoglikanów będących częścią
chrząstki.
Siarczan chondroityny – ważny składnik strukturalny chrząstki.
MSM (methylsulfonylmethane) – ma właściwości przeciwzapalne,
pomaga złagodzić ból.
Boswellia serrata – ma przeciwzapalne i przeciwbólowe działanie
Kolagen typu 1 – obecny w więzadłach, kościach (także skórze
i zębach). To jeden z elementów budulcowych zdrowych więzadeł.

Witaminy i antyoksydanty

D

Wspierają ogólny stan zdrowia i odporność.
Witamina D ma szczególne znaczenie dla układu mięśniowo-szkieletowego, ponieważ reguluje metabolizm i procesy w tkance kostnej.
Polifenole i flawonoidy z zielonej herbaty i kurkumy wzmacniają
recepturę o właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Omega-3 (zwiększona ilość)

3

Pozyskiwane z krylu, oleju z łososia i alg.
Omega-3 wykazują działanie przeciwzapalne.
Kryl (skorupiaki morskie) jest jednym z najlepszych źródeł kwasów
omega-3, pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy i pomaga
zmniejszyć objawy zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego takie,
jak sztywność, obrzęk, dyskomfort i ból.
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