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...aποτελεσματικό    
    από  τη φύση του

Το SHARTILAGE Νέα Φόρμουλα 
συντίθεται από χόνδρο επιλεγμένων 
ειδών ψαριών, 100% φυσικό, που 
προκύπτει μέσα από μια ειδική 
παρασκευαστική διαδικασία σε νεκρά 
ψάρια, τα οποία συλλέγονται κατά την 
παραδοσιακή αλίευση ψαριών με στόχο 
την ανθρώπινη κατανάλωση.

Το χαρακτηριστικό φυσικό άρωμα 
χόνδρου από το βυθό της θάλασσας 
προσδίδει στα δισκία πολύ ευχάριστη 
γεύση και έτσι αποφεύγεται η 
προσθήκη τεχνητών ενισχυτικών 
γεύσης. 
Δοκιμές που έγιναν σε ομάδα σκύλων 
που ήταν «δύσκολοι» στην κατάποση 
δισκίων, επιβεβαιώνουν την ευκολία 
στην χορήγηση του SHARTILAGE Νέα 
Φόρμουλα.

...πλήρες από 
    τη φύση του

...εύγευστο από 
    τη φύση του

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Το SHARTILAGE Νέα Φόρμουλα μπορεί να χορηγηθεί με την τροφή ή 
απευθείας στο στόμα του ζώου, κατά προτίμηση μοιράζοντας την δόση 
σε δύο χορηγήσεις.

Η δοσολογία κατά προσέγγιση είναι 1 δισκίο ανά 10 κιλά σωματικού 
βάρους.

Συστήνεται η αγωγή να συνεχίζεται για τουλάχιστον 21 ημέρες.

Συνεχίστε την αγωγή μειώνοντας στο μισό την δοσολογία (1 δισκίο 
ανά 20 κιλά σωματικού βάρους) για 60 ημέρες ή ακολουθώντας τις 
υποδείξεις του Κτηνιάτρου.
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Το SHARTILAGE Νέα Φόρμουλα έχει 
αποτελέσει αντικείμενο μια μεγάλης 
έρευνας που απέδειξε ότι είναι ικανό:

 Να δρα ως επουλωτικός παράγοντας, 
παρέχοντας ελαστικότητα, θρέψη και 
ενυδάτωση, απαραίτητη για την 
αναδόμηση των συνδετικών ιστών.

Σε περισσότερες από 

το 90% των περιπτώσεων, 

το δισκίο καταναλώθηκε 

αυθόρμητα και από τις γάτες 

και από τους σκύλους

Τα στοιχεία υπάρχουν 

στο αρχείο

να δρα ως χονδροπροστατευτικός 
παράγοντας, προλαμβάνοντας την 
εκφύλιση του χόνδρου των αρθρώσεων.

να δρα ως αντι- αγγειογενετικός 
παράγοντας, διευκολύνοντας την 
ανάρρωση από φλεγμονώδεις διεργασίες.
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