
   

SYNOVIUM® AGILITY DOG
Agility bevordert de smering van de gewrichten en zorgt 
voor gezond en veerkrachtig kraakbeen. Bovendien 
verstevigt dit supplement de botten, banden en 
pezen van de hond. Agility is zeer geschikt voor grote 
hondenrassen waarbij de gewrichten extra aandacht 
behoeven. Ook ondersteunt het product de gewrichten 
van oudere honden. Geef Agility tijdens de dracht ter 
ondersteuning van de conditie van de drachtige teef en 
de ongeboren pup. Ook voor opgroeiende pups vormt 
Agility een uitstekende aanvulling.

• Goed voor de opbouw van het kraakbeen en behoud 
van soepele gewrichten

• Voor pups, werk- en sporthonden, oudere  
honden en bij dracht  

• Hypoallergeen en 100% vrij van additieven
• Makkelijk en doeltreffend te doseren

Agility bestaat voor 100% uit Bioactieve Collageen 
Peptiden (BCP). De collageenpeptiden in Agility 
zijn specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van de 
gewrichten van huisdieren. Dit maakt het mogelijk om 
gericht te doseren en tevens uiterst doeltreffend te zijn. 
Uit diverse studies blijkt dat toediening van Agility een 
gunstig effect heeft op het gewrichtskraakbeen van 
honden. Bij 70% van de honden nam de stijfheid af en 
nam de mogelijkheid tot bewegen (opstaan, traplopen) 
significant toe. Agility heeft bewezen bij te dragen 
tot de gezondheid van de gewrichten, waardoor de 
mobiliteit en kwaliteit van leven van de hond langer 
behouden blijven.

SAMENSTELLING
Bioactieve collageen peptides, neutraal van smaak 
en geur.

GEBRUIK
Hond tot 20kg lichaamsgewicht 5gr  
(1 maatlepel), boven 20 kg 10gr
(2 maatlepels) dagelijks door het 
drinkwater of over het voer.

WAARSCHUWING
Buiten bereik van kinderen houden.
Sluit de pot goed af.

BEWAREN
Bewaren onder de 25°C.
Niet in de vriezer bewaren.

NETTO HOEVEELHEID
Petpot van 300 gram.

ANALYSE
Ruw eiwit: 90%  Natrium: <2gr
Ruwe celstof: 0%  Energie per 100g  
Ruw vet: 0%  356Kcal,
Ruwe as: 0%  1502KJ

De gebruikte ingrediënten komen niet voor in  
de FEI Clean Sport Prohibited Substance 
 Database (dopinglijst). Dit product test niet 
 positief. Houd rekening met geldende regels 
van uw federatie tijdens wedstrijden.

OPERATOR Synovium is a registered 
trademark of Vetmarx B.V. NL, 
Nieuweweg 19, 3612 Tienhoven - NL 
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