Jedinečný, prémiový mořský kolagen
pro zvířata, který opravdu pomáhá.

Benefity pravidelného doplňování
kvalitního bioaktivního kolagenu už
mohou pocítit i vaši domácí mazlíčci.
Značka Inca Collagen totiž přinesla
na trh i prémiový třísložkový
hydrolyzovaný kolagen pod názvem
Incapet Collagen, určený pro různé
druhy zvířat – pro koně, pejsky a
kočky.

ÚČINKY INCAPET COLLAGENU:
• Pomáhá posilnit chrupavky , měkké tkáně i klouby
• Pomůže posilnit kosti
• Zlepšuje kvalitu srsti a zlepšuje kvalitu drápů
• Pomůže posilnit zuby
• Pomáhá při hojení a regeneraci kůže při různých kožních
problémech
• Pomáhá lepšímu hojení ran po různých zraněních a
chirurgických zákrocích
• Pomáhá při celkové regeneraci u zvířat s vysokou fyzickou
zátěží
• Výrazně pomůže zlepšit mobilitu starších zvířat
• Pomáhá při léčení v situacích jako: operace , otoky kloubů,
bolestivé klouby, degenerativní změny či jiná onemocnění
kloubů, dysplazie kyčelního kloubu , nebo jiná dysplazie,
luxace kyčle

Jak užívat Incapet Collagen?
• Incapet Collagen je určen k dlouhodobému podávání. Je třeba
projít úvodní 2 až 3 měsíční každodenní kúrou a podle kondice a
věku zvířete pokračovat. V období těhotenství, po porodu či po
nemoci a úrazu je možné dávky vždy navýšit.
• Díky tomu, že Incapet Collagen je 100% čistý bez jakýchkoliv
jiných přísad, nezpůsobuje zvířatům žádné trávicí potíže ani
alergické reakce.
• Obsah sáčku přidejte do krmiva těsně před přímým zkrmováním.

• Doporučené dávkování: 1 sáček (3 g) 1× denně

Benefity Incapet Collagenu:
Výběrem vhodného krmiva a užíváním správné kloubové výživy můžeme u takových
psů předejít problémům s klouby a následné dysplazii kloubů, která jim způsobuje
bolesti . Pohybové problémy můžou zkrátit život zejména starším psům. Nejlepší
cesta ke zdravým kloubům a kvalitnímu životu zvířat je prevence.

Incapet Collagen je 100% Bio-aktivní kolagen, který pozitivně ovlivňuje organismus
zvířete, jeho regeneraci a výživu, kvalitu srsti a kůže, drápků, rohovinu kopyt i
pohybový aparát.
Balení Incapet Collagenu obsahuje 30 dávek po 3 g čistého prášku 100% bio-aktivního
rybího kolagenu. Obsahuje prémiový kolagen typů I, II a III.

Kolagen, který opravdu zvířatům pomáhá
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OPRAVDU FUNGUJE
5 let ověřených účinků na lidech
Nezatěžuje trávicí trakt zvířat - je to čistá
organismu vlastní a přirozená látka
Certifikovaný produkt nejvyšší kvality
Jediný svého druhu na našem trhu
Běžné výživové doplňky pro zvířata obsahují
hlavně hovězí a vepřové kolageny, které se
kvalitativně a účinkem ani zdaleka nepřibližují
bioaktivních mořskému kolagenu
Zvířatům chutná právě pro jeho jemnou rybí
vůni
Každá dávka je balená separátně pro
zachování té nejvyšší kvality

Reference od spokojených zákazníků: Stále narůstající počet spokojených klientů.
- Dvě 10 leté fenky - Americný bulldog Kira a Zlatý retrívr Beky s pokročilou
dysplazií vesele běhají a aportují

Reference od spokojených zákazníků:

Garant:
Doc. MVDr. Markéta
Sedlinská, Ph.D.

Podporujeme zvířecí útulky:

Kočička Babčanka, cca 2 roky, volné žijící kočka.
Měla rozsáhlé poškození měkkých tkání na
pravé zadní končetině z neznámé příčiny ...
bodné-tržné zranění, příp. kousnutí ... už s
rozsáhlou hnisavou infekcí ... Fotky jsou po
příjezdu do Svobody zvířat a z 1., 3. a 4. týdne
užívání. Kočička kromě ATB neužívala žádnou
další podpůrnou léčbu.

Reference ze Svobody zvířat:
Francouzský buldoček s rozsáhlými kožními problémy Incapet výrazně zmírnil příznaky a pomohl při léčbě
Pokousaný pejsek - rychlé hojení zranění a měkkých tkání.
Stejně rychlé osrstění zranění
12 letý vlčák s dysplazií - měl velmi problematickou a
bolestivou chůzi. Rozcházely se mu nohy a odmítal chodit.
Po měsíci užívání sám pobíhal po výběhu.

DĚKUJEME ZA POZORNOST
WWW: www.incapetcollagen.com
FB: https://www.facebook.com/IncaPetCollagen/
IG: https://www.instagram.com/incapet_collagen/
info@incacollagen.eu

