
Caniviton® Advanced 

Dietetyczna karma uzupełniająca dla psów wspomagająca metabolizm stawów w przypadku choroby 

zwyrodnieniowej stawów. 

Produkt wspomaga metabolizm chrząstki stawowej w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów. Zawiera UC-II® 

(40 mg/żelek) - niezdenaturowany kolagen typu II. Kolagen typu II jest ważnym składnikiem chrząstki stawowej. 

Zawiera również kwasy omega-3 dla wsparcia zdrowia stawów i witaminę E znaną z właściwości 

przeciwutleniających. 

Caniviton® Advanced ma postać mięsnych, smacznych  żelków do łatwego podawania raz dziennie. 

Podawanie i wskazówki 
dotyczące stosowania 

Masa ciała Ilość żelków na dzień 

Wstępnie do 3 miesięcy Bez względu na masę ciała psa 1 

 

Żelki podawać bezpośrednio do pyska lub po zmieszaniu z karmą. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami 

żywieniowymi. 

Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. 

Należy zapewnić stały dostęp do wody do picia. 

Skład: mąka owsiana, mąka żytnia, drożdże piwne, mączka owsiana, gliceryna, proszek z wątroby kurczaka, olej z 

siemienia lnianego, lecytyna surowa, kolagen (niezdenaturowany kolagen kurczęcy typu II - 1,47%), olej z ryb (źródło 

EPA), maltodekstryna, pektyna, dwuwodny siarczan wapnia, olej sojowy. Dodatki/1 kg: emulgatory, stabilizatory, 

zagęszczacze i środki żelujące: akacja (guma arabska) E414 50010 mg, alginian sodu E404 250 mg; witaminy, pro-

witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu: witamina E /octan all-rac-alfa-

tokoferylu 3a700 7000 IU; konserwanty; środki przeciwzbrylające i koagulanty; substancje aromatyzujące. Składniki 

analityczne: wilgotność ogółem 16,26%, białko surowe ogółem 14,59%, oleje i tłuszcze surowe ogółem 11,11%, 

popiół surowy ogółem 4,19%, włókno surowe ogółem 1,64%. W żelku: kwasy tłuszczowe omega-3 100 mg, kwas 

eikozapentaenowy (EPA) 11 mg, witamina E 21 IU, masa pojedynczego żelka 3 g. 

Warunki przechowywania: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu w 

temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem słonecznym. Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu 

niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  

Masa netto: 90 g (30 żelków). 

Dystrybutor:  

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.,  

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 

tel. 95 / 728 55 00, faks 95 / 735 90 43, αPL0801005p 

UC-II® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Interhealth N.I. 

Numer referencyjny partii (Lot) i najlepiej wykorzystać przed (Exp) są z tyłu opakowania. 


