
APTO-FLEX® СИРОП 500 мл 
 

Хранителна добавка за двигателна активност при кучета и котки.  

 

Това е нов тип хондропротективен продукт в разтворима форма, идеална комбинация от традиционни 

субстанции за поддържане здравината на хрущяли и сухожилия, съчетана с хиалуронова киселина и 

колаген. 

 

◊ Хиалуронова киселина: основна съставна част на синовиалната течност, осигуряваща мекота, гъвкавост и вискозитет на 

ставните хрущяли. 

◊ Колаген: източник на структурни, защитни и хранителни аминокиселини за ставния хрущял. 

◊ МСМ /метилсулфонилметан/: естествен източник на органична сяра, мощен антиоксидант. 

◊ Хондроитин сулфат: основен структурен компонент на ставния хрущял с противовъзпалителни свойства. 

◊ Глюкозамин сулфат: изгражда ставните връзки, лигамента, предпазва от развитие на остеоартроза. 

 

Опаковка: 500 мл 

Хранителен състав на 100 мл: Суров протеин 14 %, Въглехидрати 30,3%, Сурови мазнини 0,3%, Вода 40,7%, Пепел 0,6% 

Състав: Хиалуронова киселина 140 мг, Хидролизиран колаген 14000 мг, МСМ (methylsulphonylmethane) 1000 мг, Глюкозамин 

сулфат 800 гр, Хондроитин сулфат 400 мг, Витамин Е (като алфа токоферол) 120 мг. Енергиен състав: 775,28 кJ 

Допълнителни вещества: Инвертиран сироп 70% 41,5 гр, Лимонена киселина 1 г, Полисорбат 80/0,1 грама, Сорбинова киселина 

0,1 грама. 

 

Инструкции за употреба 

Aptoflex се прилага за подсилване здравината, укрепване и регенерация на стави, ставни хрущяли и сухожилия при кучета и котки. 

Превантивно: прилага се при едри, спортни, затлъстяващи и възрастни кучета. При бързо растящи кученца за подсилване, 

защита и възстановяване на сухожилни връзки, лигаменти и хрущяли. Подобрява подвижността и издръжливостта, предпазва от 

артрит. 

Терапевтично: След ортопедични интервенции, при ставни дисплазии, остеоартрит, костно-ставни болки от различен характер. 

Прави възстановяването по – бързо и лесно, облекчава болката, забавя прогресията на артрозните процеси. 

 

Дозировка 

Препоръчителна доза: 

Куче:    Котка: 

0-20 кг - 5 мл   5 мл  

20-40 кг - 10 мл 

40-60 кг - 15 мл 

За преценка на дозата за различно тегло, използвайте доза: 5 мл/20 кг телесно тегло. 

Продължителността на приложение зависи от индикациите и ефекта от използването на  APTO-FLEX. 

Превантивно: давайте APTO-Flex 3 месеца, след това пропуснете 1 месец и повторете цикъла.  

Терапевтично: използвайте APTO-FLEX за съответен период от време след консултация с ветеринарен лекар. 

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство 

Съвети за правилно прилагане: Дневното количество трябва да бъде разделено на няколко дози 2 до 3 дози, които се прилагат 

директно в устата или се смесват с храната. Разклатете преди употреба. 

Съхранение: Съхранявайте на сухо място, в оригинална опаковка, при стайна температура до 25 ºС. Използвайте преди изтичане 

на срока на годност. След отваряне да се използва до 3 месеца. Да се пази от директна слънчева светлина и замръзване. 

 

Производител: ORION CORPORATION, P.O.Box 65, FINLAND - 02101 Espoo αFI21110000 

Дистрибутор за България: “ВЕТ-ТРЕЙД” ООД, Стара Загора, Тел: +359 42 636 858; E-mail: info@my-vet-trade.com 


