
Pet Care

QUALITY

CombiCare

Indicaties:

CombiCare is manufactured in Denmark 
by ChemVet dk, in an EU-approved facility.  
The raw materials found in CombiCare are 
pharmaceutical-quality ingredients and are 
feed-approved.  These quality-control as-
pects are regularly checked and conf irmed 
by regulatory agencies.
The Glucosamine and Chondroitin used 
in CombiCare are produced within the EU 
and are compliant with the relevant norms 
for human consumption regarding quality 
and purity.

Dosering voor honden en katten:

De dosering kan worden gehalveerd wanneer
er zichtbare verbetering is. (na 3-6 weken).

Dosering voor paarden:
Grote paarden  (500-600kg):  
Dagelijks 50g, dit kan worden
teruggebracht tot 25g na

Andere diersoorten:
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Verpakkingen
CombiCare is berschikbaar in tabletvorm en 
in poedervorm. CombiCare Poeder is 
verkrijgbaar in 400g en 1000g potten. 
Tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen 
van 180 of 360 tabletten.

Gewicht
0-5kg
5-10kg
10-20kg
20-40kg
40-50kg
50-99kg

Poeder
2 gram
3 gram
4 gram
5 gram
6 gram
7 gram

Tabletten
2 tabletten
2-3 tabletten
3-4 tabletten
4 tabletten
5 tabletten
6 tabletten

3-4 weken.

CombiCare kan ook worden 
gebruikt bij andere dieren 
omdat de opname 
universeel is voor bijna alle 
diersoorten. De dosering bij 
andere diersoorten is gelijk 
aan die voor honden en 
katten.

Als uw huisdier of paard ouder 
wordt, of wanneer deze veel 
trainen of hard moeten werken, 
kan hun mobiliteit verslechteren. 
Het verlies van mobiliteit kan 
worden gerelateerd aan 
essentiële behoeften die vaak 
ontbreken in de voeding. 

bevat deze 
essentiële ingrediënten om deze 
tekortkomingen aan te vullen. 

CombiCare 

CombiCare kan periodiek 
worden gegeven totdat de 
behoeften van het dier weer 
stabiel zijn, bij ouderen dieren is 
vaak een levenslange 
aanvullende behandeling vereist.

Indicaties:
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Combicare : bevat

Glucosamine en chondroïtine en 

MSM:

Algen calcium:CombiCare
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Een natuurlijk voedingssupplement voor 
een unieke bescherming van het 
kraakbeen en de gewrichten bij honden, 
katten en paarden. 
Als uw huisdier of paard ouder wordt of 
fysiek zeer actief is kan de behoefte aan 
specifieke voedingsstoffen groeien. 
CombiCare kan worden gegeven aan 
dieren met gewrichtsproblemen en 
andere motorische tekortkomingen.
Combicare zorgt voor een optimale 
regeneratie en onderhoud van het 
kraakbeen en de gewrichten.

Glucosamine sulfaat
Chondroïtine sulfaat
MSM (MethylSulfonylMethaan)
Boswelia extract
Manganese sulfate
Vitamine C
Algen calcium

Collageen type II:

Glucosamine en chondroïtine zijn essentiele 
macromoleculaire stoffen in kraakbeen die 
onder andere zorgen voor de aanmaak van 
gewrichtsvloeistoffen.

MSM is een organisch zwavelverbinding.
Zwavel zorgt voor soepele gewrichten en 
kraakbeen, daarnaast is het onder meer nodig 
voor de aanmaak van keratine, een eiwit dat 
belangrijk is voor de conditie van huid, haar en 
nagels. 
Ook voor de vorming van het bindweefseleiwit 
collageen, dat onder meer in botten, 
gewrichtskraakbeen en huid aanwezig is, 
wordt zwavel gebruikt.

Algen Calcium is een mineraal supplement, 
dat wordt geproduceerd uit gedroogd en 
gemalen zeewier. Algen calcium bevat 
natuurlijke calcium en een breed scala van 
sporenelementen die makkelijk worden 
opgenomen door het dier.

Inhoud:
CombiCare bevat ingrediënten die 
ondersteunen bij gewrichtsproblemen en 
overige motorische problemen.

Boswellia serrata: 
Boswellia serrata is een boom die groeit in 
India, waarvan het extract al eeuwenlang  
wordt gebruikt om pijn in de gewrichten te 
behandelen. 
De werkzame bestanddelen van Boswellia 
Serrata zijn boswellia zuren. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat de 
positieve effecten van Boswellia zijn 
gerelateerd aan deze organische zuren 
welke noodzakelijk zijn in de gewrichten. 

Vitamine C:
Vitamine C heeft een positief effect op 
gewrichten vanwege zijn eigenschappen als 
antioxidant. Heeft al een positief effect in 
lage concentraties. 

Mangaan sulfaat:
Mangaan sulfaat speelt een belangrijke rol bij 
de synthese van proteoglycanen, en 
optimaliseert het gebruik van de andere 
stoffen. Versterkt het effect van glucosamine. 

CombiCare is zowel beschikbaar in 
poedervorm als in tabletten.

Poeder:
Strooi het poeder over het voedsel, het dier 
zal CombiCare normaal gesproken zonder 
problemen consumeren, maar het kan ook 
worden gemengd met iets lekkers.

Tabletten:
De tabletten zijn even groot als vitaminen en 
kunnen los gegeven worden als traktatie of 
gemengd in het voedsel. De tabletten 
bevatten geen suikers. 


