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APLAZYL®

Aanvullend dierenvoeder ter ondersteuning van de 
structuur en de soepelheid van de gewrichten.

... zodat het op rolletjes loopt!

► Gemakkelijke dosering:

 1 tablet per 10 kg

► Gemakkelijke toediening:

 deelbare tablet van 1250 mg

► Smakelijk

APLAZYL®

► meer dan 95 % aktieve bestanddelen:

■ 300 mg chondroïtinesulfaat

■ 200 mg glucosaminesulfaat

► gefractioneerde deeltjes

► uitsluitend samengesteld uit natuurlijke ingrediënten

► complementariteit tussen sommige bestanddelen 

► geselecteerde ingrediënten volgens hun kwaliteit en hun zuiverheid

► bestudeerde effi ciëntie van elk bestanddeel

► geen neveneffecten, geen schadelijkheid, zelfs niet op lange termijn

Vlugge en aanhoudende werking door zijn unieke combinatie



Het gewricht … een hoog ontwikkeld scharnier APLAZYL® … een bestudeerd aanvullend dierenvoeder
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… gewrichtsafbraak – een complex fenomeen dat op  
verschillende niveaus inwerkt.
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► behoud van het kraakbeen

► smering van de gewrichten

Chondroïtinesulfaat

Glucosaminesulfaat

► katalysatie van de actie van 
glucosamine

► katalysatie van de actie van 
chondroïtine

Mangaan

► bron van glycosaminoglycanen 
(alle soorten maar vooral 
chondroïtine -4 en -6)

Perna canaliculus

bron van 
beschikbare 
mineralen en 
sporen- 
elementen

► aanbreng van gechelateerde 
mineralen en aminozuren

► stimulatie van de opname van 
calcium

► bron van ijzer, vitamine B12 en 
vitamine C

Perna canaliculus

Chlorella pyrenoidosa

Urtica urens

waarborg voor 
soepelheid en 
vermindering 
van stijfheid

► vermindering van gevoeligheid

► vermindering van stijfheid

► vangt de vrije radicalen

Boswellia serrata

Harpagophytum procumbens

Essentiële vetzuren

Urtica urens

verwijdering 
van stofwis- 
selingsafval

► vangt de vrije radicalen

Urtica urens

Chlorella pyrenoidosa

… een exclusieve en specifieke complementariteit
op verschillende niveaus.


