
NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Skorupka jaja kurzego zawiera ponad 74,8 % węglanu wapnia oraz wiele innych cennych 
składników: fosfor, fluor, selen, żelazo, magnez, jod, bor, mangan, molibden, siarkę, krzem, 
cynk. Dodatkowo w naszym produkcie znajduje się błona jaja kurzego, która zawiera podstawowe 
elementy budulcowe oraz prekursory tkanki chrzęstnej: kolagen, kwas hialuronowy, mangan, 
glukozaminę oraz siarczan chondroityny. Dlatego naturalny, organiczny produkt wapniowo-
kolagenowy jest bardziej wartościowy niż syntetyczny węglan, w którym nie występują dodatkowe 
mikro i makroelementy oraz cenna błona kolagenowa. 

Produkt wapniowo-kolagenowy dedykowany psom. Niezbędny w okresie intensywnego wzrostu, 
gdyż jest to podstawowy budulec kości i zębów, zapewniający prawidłową mineralizację szkieletu 
i gęstość kości. Jest również bardzo ważny do produkcji i uaktywniania licznych enzymów 
i hormonów, które regulują trawienie oraz gospodarkę tłuszczową i energetyczną organizmu. 
Pozytywnie wpływa na gojenie ran. Zapewnia wsparcie układu kostnego, mięśniowego 
i nerwowego dając lepszy komfort podczas ruchu psa. Wapń opóźnia wystąpienie zmęczenia 
mięśni poprzez zwiększenie pobierania przez nie tlenu i skrócenie czasu potrzebnego na ich 
regenerację.

MOCNE KOŚCI NATURALNY WAPŃ 
KOLAGEN + WITAMINY I MIKROELEMENTY

WSKAZANIA:
-  Dla psów po urazach ortopedycznych.
-  Idealny przy układaniu diety BARF.
-  W celu wzmocnienia układu kostnego, tkanki chrząstnej oraz aparatu ruchu. 
-  W celu zbilansowania domowej diety, bogatej w fosfor – pokarmy  takie jak 
   wędliny lub przetworzone produkty mięsne. 
-  W celu poprawy stanu kości, stawów oraz chrząstek stawowych.
-  W celu poprawy zdolności motorycznych psa. 
-  W przypadku niedoboru wapnia u suk ciężarnych i karmiących – wyrównuje jego poziom. 
-  Dla ułatwienia wymiany i poprawy gęstości sierści psa.
-  W celu poprawnego funkcjonowania układu odpornościowego.
-  W celu prawidłowego działania przewodnictwa nerwowego. 
-  W celu prawidłowego krzepnięcia krwi. 
-  Wspomaga leczenie osteoporozy oraz artrozy.
-  W celu prawidłowego rozwoju kośćca i uzębienia u młodych zwierząt. 
-  Wspomagająco przy zwyrodnieniu stawów.
-  Wspomagająco przy problemach krzywicznych.
-  W przypadku występowania bakterii Gram-dodatnich 
   oraz mikrobów – hamuje oraz zapobiega ich rozwojowi. 

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.

ZĘBY I SIERŚĆ

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

Materiał paszowy 9.15.5

Skorupki jaj, suszone  |  Popiół surowy 93,73%

Zezwolenie na wytwarzanie: PL 1609084p

Data produkcji i numer partii na opakowaniu

Produkt nie generuje eksploatacji naturalnych zasobów skał wapiennych

DZIENNA DAWKA: (wymieszać z pokarmem)
Profilaktycznie: 1 szczypta na 1kg masy psa
Wspomagająco: 2 szczypty na 1kg masy psa
Miarka 5ml na 10kg masy psa, 
wspomagająco podwoić dawkę.
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