
Nový Flexadin® Advanced s Boswellia serrata má 5P 
Přípravek Pro Podporu Pohybu Psa

1. Potravinový doplněk 
stoprocentně přírodní, bezpečný, bez nežádoucích účinků

2. Prověřená účinnost 
studiemi doložená zlepšená pohyblivost psů

3. Pozitivně stimuluje organizmus 
působí na metabolismus a zastavuje destrukci kloubů

4. Pohodlné dávkování 
1 žvýkací tableta 1x denně bez ohledu na hmotnost psa

5. Pamlsek 
který pomáhá a na který se budou těšit

Nový Flexadin® Advanced
Podpořte loajalitu majitelů psů k vaší klinice.
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*UC-II® a logo jsou ochranné známky společnosti Lonza nebo jejich poboček
*Flexadin® a Cimalgex® jsou ochranné známky společnosti Vetoquinol

Osteoartritida je chronické onemocnění6

Pro dlouhodobou péči a její výsledky je klíčovou 
spolupráce veterinárního lékaře s majiteli zvířat.

Věrnostní karty pro loajální klienty

Flexadin® Advanced je distribuován ve 2 velikostech 
balení (po 30-ti a po 60-ti žvýkacích tabletách). 
Podávání jedné žvýkací 1 žvýkací tablety denně  
je výhodné zejména pro větší plemena psů, která  
trpí artritidou nejčastěji.

Vetoquinol Mobility Program
Vetoquinol doporučuje individuální řešení podle  
potřeb zvířete a pro akutní případy:

• Flexadin® Advanced  
s Boswelia serrata11

• Cimalgex®  
(Nesteroidní antiflogistikum obsahujicí cimicoxib)

• Případně fyzioterapii, redukci hmotnosti, další 
doplňky výživy podle doporučení odborníků.

Vetoquinol s.r.o.  Zámečnická 411 / 288 02 Nymburk / info.cz@vetoquinol.com / www.vetoquinol.cz
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Nový Flexadin® Advanced
Unikátním způsobem ještě více podpoří metabolismus kloubů

Nový Flexadin® Advanced
Inovativní řešení osteoartritidy pomocí výživy

UC-II® + Boswellia serrata
Unikátní kombinace pro lepší zvládání osteoartritidy

UC-II® - nedenaturovaný kolagen typu II  
je látkou2 s prokázanou účinností4

•  Účinek přípravku je odlišný ve srovnání s tradičními doplňky,  
jako je glukosamin a chondroitin

•  Využívá přirozené funkce těla: UC-II® je forma kolagenu, kterou 
je organismus psa schopen vstřebat ze střevního obsahu bez 
pozměnění její struktury a která podporuje metabolismus kloubů  
v případě osteoartritidy3 

•  Účinek UC-II® byl prokázán v mnoha studiích u psů, koní  
a lidí4,5,6,7,8,9,10

Výtažek z rostliny Boswellia serrata: 
• Jeho účinek je prokázán11, 12,  v lidové medicíně je úspěšně používán po staletí

• Tradičně se užívá jako podpora funkce kloubů

• Zdroj z jednoho druhu zachová schopnosti rostliny

• Složka, která splňuje současné trendy1

Nové složení přípravku Flexadin® Advanced více podpoří  
metabolismus artritických kloubů

Každý případ začíná u veterinárního lékaře doporučujícího správný produkt, který umožňuje  
majiteli domácího mazlíčka spolupracovat při zvládání potíží spojených s osteoartritidou.

Výsledky studie nového složení Flexadin® Advanced hodnocenou 
veterinárními lékaři1

• Vylepšené složení přípravku bylo přijato  
pozitivně veterináři i majiteli psů

• Produkt se stal opravdu komplexním

• Pamlsek: Chutná 95% psů13

Závěr:

Doplnění přípravku Flexadin® Advanced výtažkem  
z Boswellia serrata přináší ještě lepší výsledky při 
ošetřování psů s artritidou.

Má 5P = Přípravek Pro Podporu Pohybu Psa

Jedinečná kombinace pro podporu pohybu psa:
• UC-II® (kolagen)

• Boswellia serrata (výtažek z rostliny)

• Vitaminy, provitaminy a látky s obdobnými účinky

• Omega 3 mastné kyseliny (EPA)

• Zchuťňovadla

• a další látky obsahuje Flexadin® Advanced

Zvýšená pohyblivost psa díky  
zlepšené funkci kloubů

 

Zkoumání 
účinných látek

Zkoumání 
účinných látek

Snížení
tvorby leukotrienů 
a tlumení zánětu

Ochrana
kloubů

Peyerovy plaky  
ve střevě

Regulace produkce 
lymfocytů

Modulace imunitního systému,
efekt na úrovni kloubů

 
Deaktivace cytotoxických

T & B lymfocytů působením
regulátorů lymfocytů

Patologická fyziologie artrózy

 
Reakce imunitního 
systému na defekty  

v chrupavce

Antigeny stimulují 
T a B lymfocyty

Zánět


