ActiCondro
Een beroepsfokker, hondensporter en liefhebber weet als geen
ander hoe belangrijk het is om (werkende) honden te
beschermen tegen ziekten die rasgebonden zijn of een gevolg
zijn van de activiteit die zij uitvoeren. Een professioneel
supplement, in combinatie met premium kwaliteit hondenvoer,
kan hierin het verschil maken.
ImperialFood ActiCondro is een professioneel
‘chondroprotectiva’ poedersupplement. Het ondersteunt van de
ontwikkeling van kraakbeen en gewrichten. Door middel van
stoffen die het kraakbeen beschermen tegen achteruitgang en
tevens aanzetten tot het herstel na beschadiging draagt het bij
aan het behouden van de laag kraakbeen over het bot.


Glucosamine sulfaat: gaat het dunner worden van
gewrichten (artrose) tegen, draagt bij aan het vormen
van gezond kraakbeen, verlicht de pijn en stimuleert
smering van de gewrichten.



Chondroitine sulfaat: versterkt het effect van
glucosamine, beschermt kraakbeen tegen verdere
slijtage en houdt essentiële enzymen in evenwicht.



Methylsulfonylmethaan: werkt het pijnstillend en heeft
het een natuurlijke ontstekingsremmende werking.

ImperialFood wordt veel gebruikt door prominente professionals in de hondenwereld.
Zij waarderen het voer om de volledige en evenwichtige samenstelling voor zowel
dagelijks gebruik als wedstrijdvoer.
Het product wordt geproduceerd volgens erkende ethische codes en HACCP
richtlijnen. Deze Europese norm legt voorwaarden op voor opslag, transport en
bereiding van voeding. De filosofie van het bedrijf is gericht op het zo zorgvuldig
mogelijk selecteren van de hoogwaardige grondstoffen. Hier wordt veel aandacht aan
besteed. De grondstoffen worden verkregen uit de humane voedingsindustrie. De
grondstoffen zijn van Italiaanse afkomst en waar mogelijk lokaal verkregen. Ze worden
door middel van een zorgvuldig onderzoek geselecteerd, om een compleet en volledig
natuurlijk product te produceren. Ook is het product volledig vrij van
conserveermiddelen en Genetische Gemodificeerde Organismen. (GGO-vrij)

Samenstelling: tarwebloem, biergist,
methylsulfonylmethaan, glucosaminesulfaat 98%,
chondroitinesulfaat 90%
Additieven per kg (bindmiddelen): colloïdale
siliciumdioxice E551b 10.000mg

Analythische bestanddelen:
Ruwe eiwitten
6,9%
Ruwe as
11%

Ruwe vetten
1,38%

Natrium
0,15%
Ruwe vezels
3,1%
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LET OP! Te gebruiken hoeveelheid: 5ml per 20kg
lichaamsgewicht. Koel, droog en donker bewaren. Zorgvuldig
sluiten na gebruik.
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