
Caniviton ® forte 30 

Karma uzupełniająca dla psów 

Wspomagająca funkcje chrząstki stawowej 

Skład: płatki owsiane, słód pszenicy, marchew suszona, mieszanka ziołowa, żelatyna 

wieprzowa, produkty pszczele, siarczan chondroityny (1,8%), mielony korzeń Harpagophytum 

procumbens, olej sojowy, chlorek sodu, węglan wapnia 

Składniki analityczne: białko surowe 14,4%, wilgotność 7,9%, tłuszcz surowy 4,1%,  popiół 

surowy 3,9%, włókno surowe 1,6%. 

Dodatki 1 kg: witaminy i prowitaminy: witamina C (L-askorbinian wapnia E 302) 5000 mg, 

chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o działaniu podobnym do witamin: L-karnityna 5000 

mg, aminokwasy, ich sole: DL-metionina, technicznie czysta (3c301) 5000 mg, mieszanka 

pierwiastków śladowych: mangan (siarczan manganu *H2O, E5) 120 mg , jod (jodek potasu, E2) 

3 mg, selen (selenin sodu, E8) 0,5 mg, spoiwa, środki przeciwzbrylające, koagulanty: 

krzemionka koloidalna (E 551b) 4000mg, mieszanka substancji aromatyzujących. 

Stosowanie: 

Psy: 1 miarka/30 kg m.c./dzień. Przy długotrwałym podoawaniu, po upływie 3 tygodni można 

zmniejszyć ilość karmy do 8g (1/2 miarki) / dzień 

1 miarka dołączona do opakowania zawiera 16g granulatu=300 mg siarczanu chondroityny 

Przed dodaniem karmy uzupełniającej Caniviton® Forte 30 do suchej karmy należy ją lekko 

zwilżyć. 

W przypadku psów wrażliwych na nowe smaki, w celu osiagnięcia pełnej akceptacji, należy 

stopniowo zwiększać dawkę mieszanki. 

 

Producent:        

Vetoquinol Biowet Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 

66-400 Gorzów Wlkp., αPL0861001p, info@vetoquinol.pl, www.vetoquinol.com, 

www.caniviton.pl 
 

Właściwości:  

Caniviton® Forte 30 jest karmą uzupełniającą, wspomagającą funkcje chrząstki stawowej. 

Zawiera siarczan chondroityny, czarci pazur (Harpagophytum procumbens), ważne dla chrząstki 

pierwiastki śladowe, L-karnitynę, przeciwutleniacze. Jest przeznaczony do dłuższego stosowania 

dla psów każdej rasy i w każdym wieku. Siarczan chondroityny utrzymuje elastyczność chrząstki 

i wspomaga jej naturalne funkcje. Zastosowanie Caniviton® Forte 30 ma szczególne znaczenie 

zwłaszcza w przypadkach przeciążeń ścięgien, więzadeł i stawów. Czarci pazur wspomaga 

ruchliwość psów przyczyniając się tym samym również u starszych psów do poprawy 

samopoczucie. L-karnityna pełni ważną rolę w funkcjonowaniu mięśni szkieletowych, skraca 

czas trwania fazy regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym. Jod i mangan wspomagają 

procesy metaboliczne zwiększając witalność zwierząt. Witamina C i selen zwiększają ochronę 

komórek. 

 

Masa netto: 1000 g/400 g 
 

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. 

Numer referencyjny partii:/Najlepiej wykorzystać przed: znajdują się na spodzie puszki. 

 

Niniejsza karma nie jest produktem ekologicznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 
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