
NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Organiczny wapń z przetworzonych skorupek jaj kurzych - idealny dla gadów. Poza organicznym 
wapniem produkt zawiera naturalnie występujące mikro i makroelementy takie jak: fluor, selen, 
żelazo, cynk, magnez, miedź, mangan, molibden, siarkę i krzem. Dodatkowo  zawiera 10% 
błonki, która jest bogata w kolagen, kwas hialuronowy, mangan, glukozaminę oraz siarczan 
chondroityny. Białka wchodzące w skład skorupy jaja kurzego działają przeciwbakteryjnie 
i pomagają w zwalczaniu różnych patogenów. Nasza mieszanka wapniowo-kolagenowa dla gadów 
to najlepsze i naturalne źródło wapnia, do stosowania przez cały rok.

NATURALNY WAPŃ 
KOLAGEN + WITAMINY I MIKROELEMENTY

WSKAZANIA:
-  Dla gadów po urazach ortopedycznych.
-  W celu wzmocnienia układu kostnego, tkanki chrzęstnej oraz wsparcia aparatu ruchu.
-  W celu poprawy zdolności motorycznych gadów.
-  Poprawia zdolności motoryczne gada.
-  W celu wyrównania niedoboru wapnia u samic od godów do składania jaj.
-  Wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego.
-  W celu prawidłowego działania przewodnictwa nerwowego. 
-  W celu wspomagania prawidłowego krzepnięcia krwi. 
-  W celu prawidłowego rozwoju kośćca i uzębienia u młodych gadów.
-  Wspomagająco w zwyrodnieniach stawów.
-  W przypadku rozwoju bakterii Gram-dodatnich oraz innych 
   mikroorganizmów – hamuje ich rozwój.
-  Wskazany u gatunków jajorodnych i jajożyworodnych.

Produkt ważny bezterminowo. 
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze pokojowej. Produkt jest 
w pełni bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie powoduje 
zanieczyszczenia środowiska.

ORGANICZNY

NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Producent: ALVANAEKO Sp. z o.o.   |   Polska, 46-023 Osowiec, ul. Fabryczna 2a

www.alvanaeko.pl   |   e-mail: biuro@alvanaeko.pl   |   tel. 22 578 55 15

NATURALNY WAPŃ

NATURALNY WAPŃ ze skorupek jaj kurzych bez sztucznych dodatków 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.alvanaeko.pl www.facebook.com/Alvanaeko

DZIENNA DAWKA: (posypać i wymieszać z pokarmem):
Małe gady: jedna szczypta  |  Duże gady: dwie szczypty

Materiał paszowy 9.15.5  |  Skorupki jaj, suszone

Zezwolenie na wytwarzanie: PL 1609084p

Popiół surowy 93,73%

Data produkcji i numer partii na opakowaniu
Produkt nie generuje eksploatacji naturalnych zasobów skał wapiennych
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