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ŻELKI DLA WSPOMAGANIA STAWÓW

zawierają NUTRIHYL® - kwas 
hialuronowy opracowany z myślą 
o odżywianiu stawów

G. Wróblewski PL
racing

3x Wielka Pardubicka 
2012-2014,

St. Leger 2015

Łukasz Koza PL
jumping

Mistrz seniorów Czechy
2010,

Wicemistrz Polski
2015



* Kwas hialuronowy zawarty w Geloren ma specjalnie skomponowaną masę 
   cząsteczkową, tak aby jego działanie było maksymalnie skuteczne.

szt.
180 mg - kwas hialuronowy*
855 mg - siarczan chondroityny

6000 mg - żelatyna

SKŁADNIKI ODŻYWCZE W DZIENNEJ DAWCE:

Unikalny preparat do kompleksowej ochrony aparatu ruchu u koni

WYSOKA ILOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Preparat Geloren został opracowany tak, by spełniał duże wymagania odnośnie kompleksowego 
odżywiania stawów koni. Zawiera maksymalną dawkę kwasu hialuronowego, którego działanie 

jest dodatkowo wzmocnione przez siarczan chondroityny i żelatynę.

DLA SZEROKIEGO SPEKTRUM PROBLEMÓW ZE STAWAMI

Geloren należy podawać koniom narażonym na większe obciążenia (sportowym, wyścigowym 
i rekreacyjnym), koniom starszym i z problemami stawowymi.

OPRACOWANY I WYPRODUKOWANY W CZECHACH

Przez firmę Contipro - wiodącej na świecie w badaniach i produkcji kwasu hialuronowego dla 
największych holdingów kosmetycznych i farmaceutycznych.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

KWAS HIALURONOWY to naturalny polisacharyd, który stanowi jeden z głównych składników 
macierzy zewnątrzkomórkowej i jest naturalną częścią tkanki łącznej w organizmie. Dzięki  

możliwości silnego wiązania wody, w płynie stawowym pełni funkcje smaru i amortyzatora oraz 
zmniejsza zwyrodnienie chrząstki stawowej.

SIARCZAN CHONDROITYNY jest ważnym budulcem chrząstki stawowej i innych tkanek    
         łącznych - kości, ścięgien, więzadeł. Ma zdolność zatrzymywania wody w chrząstce, czym 

              nadaje jej elastyczność. Nowe badania wykazały, że wyraźnie łagodzi dolegliwości 
                        bólowe i poprawia funkcjonowanie stawów.

                                          ŻELATYNA to naturalne, rozpuszczalne białko, które jest                                                     
                                                   źródłem aminokwasów glicyny i proliny, substancji ważnych 

                                                                  dla wytwarzania kolagenu. Odgrywa  ważną rolę 
                                                                             w tworzeniu i regeneracji tkanki łącznej oraz

                                                                                               w odżywianiu chrząstek i stawów.
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ZAWARTOŚĆ KWASU 
HIALURONOWEGO 
W DZIENNEJ DAWCE:

180 mg

Alavis Triple
Blend

Aptus Apto-Flex
EQUINE Vet

HYALCHONDRO
EC plus

Hyalutidin EC
Aktiv

FARNAM Next
Level Joint
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OPAKOWANIE ZAWIERA:

90 kostek żelowych – miesięczna porcja dla 
jednego konia (3 torebki x 30 sztuk)

Zalecana dzienna dawka spożycia kwasu 
hialuronowego:
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ZAWIERA  - KWAS HIALURONOWY NUTRIHYL®
OPRACOWANY Z MYŚLĄ O ODŻYWIANIU 
STAWÓW

KOMPLEKSOWA FORMUŁA Z WYSOKĄ 
ZAWARTOŚCIĄ SUBSTANCJI DLA 
WŁAŚCIWEGO ODŻYWIENIA STAWÓW

NIE ZAWIERA DOPINGU

Kostka żelowa - zawiera

60 mg 
kwasu 

hialuronowego

285 mg 
siarczanu 

chondroityny

2000 mg 
żelatyny

60 mg
1. kostka na dzień

180 mg
3 kostki na dzień

DAWKOWANIE:

Należy podawać przez przynajmniej ; 60 dni
terapię powtarzać .3x w roku

DAWKA POCZĄTKOWA

Dla szybszego i silniejszego efektu poleca się 
podwojenie dziennej dawki przez pierwsze 
2 tygodnie stosowania preparatu.

KUCE 
I MAŁE KONIE

2 kostki dziennie

KONIE

3 kostki dziennie



Agencja Jeździecka A.A. Bober

Dystrybutor - Polska

Ochaby ul. Baranowicka 3, 43-430 Skoczów
Telefon: +48 (0 33) 857 98 22 Komórka: 507 175 865

E-mail: hurt@bober.com.pl

www.bober.com.pl

CO JEŚLI KOŃ JEST BARDZO WYBREDNY?

Z doświadczenia hodowców wynika, że nie ma problemów z podawaniem Geloren. 

Jeżeli koń jest wybredny, w przeciągu tygodnia można go przyzwyczaić do Geloren wykorzystując 
jedną z poniższych metod.

POKROIĆ I PODAĆ Z RĘKI

POKROIĆ I PODAĆ Z PASZĄ

POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA 
AŻ STWARDNIEJE

Kiedy koń pokona początkowy brak zaufania, Geloren najlepiej podawać z ręki.

NIE CHCE 
ZJEŚĆ?
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