
PŘÍBALOVÁ INFORMACE K PŘÍPRAVKU  ROBORAN CHONDRO 6 tbl. . 

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc, Česká republika 

Složení :1 tableta obsahuje: Glukosamin sulfát 500 mg, Chondroitin sulflát  400 mg, Methylsulfonylmethan - 200 mg, Kolagen II. typu 60 mg, Kurkuma 50 mg, Kyselina hyaluronová 20 mg, 

Vitamín C 30 mg, Vitamín E 12,5 mg, Selen organický 8,4 ug,  Aminokyseliny, Vitamíny skupiny B, Cholin, Biotin, Niacin, Pantotenát vápenatý, Kyselina listová, Vápník, Fosfor, Sodík, další 

minerální a stopové prvky. Pomocné látky:  Sorbit, mikrokrystalická celulóza, stearan hořečnatý, oxid křemičitý  

Použití:      Dietetický veterinární přípravek slouží pro podporu a regeneraci kloubní chrupavky, k výživě kloubů a zlepšení jejich pohyblivosti. Má výrazný protizánětlivý účinek. Indikace: při 

artrózách, artritidách a chronických kloubních potížích jiného původu, při chronických bolestech svalů a kloubů, při špatném stavu kůže a špatné kvalitě srsti a drápů; u plemen, která velmi často 

trpí onemocněními pohybového a vazivového aparátu; po operačních zákrocích; při hojení otevřených ran i po jiných úrazech; u psů s nadváhou; u sportovních a pracovních psů v období 
tréninku, soutěží a pracovního nasazení. 

     Chondroprotektivum je vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie psů. Vysoce účinná kombinace látek umožňuje účelné použití jako součást léčby pohybového aparátu i jako 

preventivní použití u psů sportovních a pracovních.  Hlavní účinné složky tvoří extrakt ze žraločí chrupavky a novozélandské zelené mušle, kyselina hyaluronová, kolagen II typu, 

methylsulfonylmethan a extrakt z kurkumovníku. Toto složení zajišťuje velmi účinnou kombinaci chondroitinsulfátu, glukosaminsulfátu, omega-3 mastných kyselin, hyaluronátu sodného a 

kolagenu jako hlavních stavebních složek pojivových tkání. Přítomnost methylsulfonylmethanu a polyfenolů z kurkumovníku zajišťuje výrazný protizánětlivý a antioxidační účinek. Doplnění 

selenu v organické vazbě, vitamínu C a E dává jistotu přítomnosti dostatečného množství těchto látek s významnou funkcí v metabolismu pojivové tkáně. 

      Glukosamin, chondroitinsulfát, kyselina hyaluronová a kolagen se řadí do skupiny SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Dlouhodobé podávání těchto látek 

zastavuje nebo zpomaluje artrotické změny v kloubech. Glukosamin má specifickou afinitu k chrupavčité tkáni, kde je zdrojem pro syntézu proteoglykanů (stavebních složek chrupavky), 

inhibuje enzymy, způsobující destrukci chrupavky, stimuluje chondrocyty. 

      Chondroitinsulfát je součástí kloubní chrupavky. Aktivně váže ve tkáni vodu a tím zlepšuje elastické vlastnosti chrupavky. Udržuje napětí kolagenních vláken v chrupavce a podílí se na 

regulaci metabolismu chondrocytů. Zpomaluje degenerativní změny chrupavky, zmírňuje bolesti a záněty kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost. 

       MSM (methylsulfonylmethan) je látka rostlinného původu. Slouží v organismu  podobně jako některé aminokyseliny jako zdroj organicky vázané síry. Má prokázané analgetické (bolest 
tišící) a antiflogistické (protizánětlivé) účinky. Stimuluje procesy hojení. Má dobrý vliv na zmírňování projevů alergií, zlepšuje stav kůže a kožních derivátů (srsti a drápů). Zvyšuje prokrvení 

orgánů, redukuje svalové křeče, chrání organismus před volnými radikály. Velký efekt se projevuje při poúrazových stavech pohybového aparátu a po náročné fyzické aktivitě, kdy urychluje 

hojení poškozených tkání a urychluje regeneraci. Používá se zejména jako součást léčby pohybového aparátu a ke zmírnění bolesti kloubů. Pozitivně působí při alergiích na prach, pyly a plísně. 

U starších psů zlepšuje pohyblivost a prodlužuje jejich aktivní život. 

     Kolagen je hlavní bílkovina pojivové tkáně a je součástí chrupavky, vazů, šlach, kostí a zubů, ale i cév a pokožky. Kolagen má důležitou roli také ve vývoji pojivové tkáně. Hydrolyzovaný 

kolagen je lehce stravitelná biologicky aktivní látka. Hydrolyzovaný kolagen podporuje zdraví kloubů - zabraňuje katabolickému rozkladu chrupavkové hmoty, zlepšuje výživu chrupavky, 

stimuluje regenerační a rekonstrukční procesy v kloubech a udržuje zdravou kolagenní „matrici“ v kloubech. Poruchou obnovy chrupavky začíná onemocnění zvané artróza, které v současné 

době představuje významný civilizační problém. Artróza jako degenerativní onemocnění kloubů je velmi častým problémem dnes již téměř všech věkových kategorií psů. Hydrolyzovaný 

kolagen je podle vědeckých výzkumů vhodným doplňkem pro obnovu kloubní chrupavky a zlepšení metabolizmu všech pojivových tkání. Kolagen dává kloubní chrupavce její typické 

vlastnosti, spojující pevnost a pružnost, nutné pro dokonalou funkci kloubu.  

      Kurkumovník (Curcuma longa) je asijská užitková rostlina z čeledi zázvorníkovitých. Má vynikající protizánětlivé účinky a je prokazatelně antioxidantem. Zmírňuje záněty kloubů, zvláště v 
ramenou, kolenou a loktech, zklidňuje zánět a bolesti při revmatické artritidě. Kurkuma má prakticky stejný antioxidační účinek jako vitamíny C a E, což znamená, že poskytuje ochranu proti 

poškození tělesných buněk volnými radikály, nestabilními molekulami kyslíku. Užívá-li se kurkuma vnitřně, spočívá její zásadní protizánětlivý účinek ve schopnosti potlačovat srážlivost 

krevních destiček a tlumit uvolňování zánětlivých faktorů. Předpokládá se, že rovněž stimuluje tvorbu kortizonu nadledvinkách, který přímo podporuje léčivé procesy. Některé studie ukazují, že 

kurkuma má na akutní zánětlivé procesy stejné účinky jako kortizon a fenylbutazon (ale v případě chronických zánětů je jeho účinnost pouze poloviční). Jeho výhodou je, že není vůbec toxický. 

Výzkum ukazuje, že kurkuma nejen dokáže potlačit časný vývoj rakovinných buněk, ale může i zastavit progresi onemocnění a podpořit vlastní antioxidační systém organismu. 

U humánních pacientů s revmatoidní artritidou byly provedeny klinické studie, které prokázaly stejné léčivé účinky ( úprava ztuhlosti, otoku kloubů, zlepšení pohyblivosti) jako při léčbě 

fenylbutazonem. Na rozdíl od fenylbutazonu neměla kurkuma užívaná v doporučených dávkách žádné nepříznivé vedlejší účinky. 

     Kyselina hyaluronová neboli hyaluronát sodný je přírodní polysacharid, složený z mnoha disacharidových jednotek. Molekula HA může mít různou velikost podle počtu a prostorového 

uspořádání těchto stavebních složek. Kyselina hyaluronová obsažená v kloubní tekutině na sebe váže vodu, má vysokou viskozitu, působí proto jako lubrikans (snižuje tření) a absorbuje nárazy. 

Tím zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti chrupavčitých ploch v kloubu. V průběhu zánětu pomáhá uvolňovat cytokiny, které příznivě regulují jeho průběh. Likviduje volné kyslíkové radikály.  

Snižuje opotřebování kloubu při artróze. V kloubu podporuje endogenní syntézu HA v buňkách synoviální membrány, zlepšuje metabolismus chondrocytů. Působí proti degenerativním 
procesům v chrupavce. Zrychluje regeneraci tkání a procesy hojení, zabraňuje ukládání kolagenu a tím omezuje nadměrný vývoj jizev při hojení ran. 

Dávkování a způsob použití:   Psi: 1 tableta/10 kg ž. h.  1 x denně je vhodné podávat minimálně po dobu dvou měsíců; při těžkém poškození pohybového aparátu a u starých psů je vhodné 

podávat přípravek kontinuálně; dvouměsíční kúru je vhodné opakovat 2x ročně. 

Upozornění: V přípravku nejsou použita syntetická zchutňovadla. Protože obsahuje přírodní extrakt z mořských živočichů s rybí vůní, psi jej velmi dobře přijímají zamíchaný do krmiva nebo 

tabletovaný přímo z ruky jako pamlsek. Rybí vůně a chuť usnadňují dlouhodobé podávání přípravku. Složení přípravku z přírodních surovin a z doplňkových látek v organické podobě umožňuje 

bezpečné dlouhodobé podávání. Může mít velký význam pro zlepšení kvality života starších psů s alterací pohybového aparátu. 

Způsob uchovávání  Při teplotě do 25
o
C, uchovávat v suchu.      Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby       Velikost balení: 60 tbl., 180 tbl.            
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Použití:      Dietetický veterinární přípravek slouží pro podporu a regeneraci kloubní chrupavky, k výživě kloubů a zlepšení jejich pohyblivosti. Má výrazný protizánětlivý účinek. Indikace: při 

artrózách, artritidách a chronických kloubních potížích jiného původu, při chronických bolestech svalů a kloubů, při špatném stavu kůže a špatné kvalitě srsti a drápů; u plemen, která velmi často 

trpí onemocněními pohybového a vazivového aparátu; po operačních zákrocích; při hojení otevřených ran i po jiných úrazech; u psů s nadváhou; u sportovních a pracovních psů v období 

tréninku, soutěží a pracovního nasazení. 

     Chondroprotektivum je vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie psů. Vysoce účinná kombinace látek umožňuje účelné použití jako součást léčby pohybového aparátu i jako 

preventivní použití u psů sportovních a pracovních.  Hlavní účinné složky tvoří extrakt ze žraločí chrupavky a novozélandské zelené mušle, kyselina hyaluronová, kolagen II typu, 

methylsulfonylmethan a extrakt z kurkumovníku. Toto složení zajišťuje velmi účinnou kombinaci chondroitinsulfátu, glukosaminsulfátu, omega-3 mastných kyselin, hyaluronátu sodného a 

kolagenu jako hlavních stavebních složek pojivových tkání. Přítomnost methylsulfonylmethanu a polyfenolů z kurkumovníku zajišťuje výrazný protizánětlivý a antioxidační účinek. Doplnění 

selenu v organické vazbě, vitamínu C a E dává jistotu přítomnosti dostatečného množství těchto látek s významnou funkcí v metabolismu pojivové tkáně. 

      Glukosamin, chondroitinsulfát, kyselina hyaluronová a kolagen se řadí do skupiny SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Dlouhodobé podávání těchto látek 
zastavuje nebo zpomaluje artrotické změny v kloubech. Glukosamin má specifickou afinitu k chrupavčité tkáni, kde je zdrojem pro syntézu proteoglykanů (stavebních složek chrupavky), 

inhibuje enzymy, způsobující destrukci chrupavky, stimuluje chondrocyty. 

      Chondroitinsulfát je součástí kloubní chrupavky. Aktivně váže ve tkáni vodu a tím zlepšuje elastické vlastnosti chrupavky. Udržuje napětí kolagenních vláken v chrupavce a podílí se na 

regulaci metabolismu chondrocytů. Zpomaluje degenerativní změny chrupavky, zmírňuje bolesti a záněty kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost. 

       MSM (methylsulfonylmethan) je látka rostlinného původu. Slouží v organismu  podobně jako některé aminokyseliny jako zdroj organicky vázané síry. Má prokázané analgetické (bolest 

tišící) a antiflogistické (protizánětlivé) účinky. Stimuluje procesy hojení. Má dobrý vliv na zmírňování projevů alergií, zlepšuje stav kůže a kožních derivátů (srsti a drápů). Zvyšuje prokrvení 
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preventivní použití u psů sportovních a pracovních.  Hlavní účinné složky tvoří extrakt ze žraločí chrupavky a novozélandské zelené mušle, kyselina hyaluronová, kolagen II typu, 

methylsulfonylmethan a extrakt z kurkumovníku. Toto složení zajišťuje velmi účinnou kombinaci chondroitinsulfátu, glukosaminsulfátu, omega-3 mastných kyselin, hyaluronátu sodného a 

kolagenu jako hlavních stavebních složek pojivových tkání. Přítomnost methylsulfonylmethanu a polyfenolů z kurkumovníku zajišťuje výrazný protizánětlivý a antioxidační účinek. Doplnění 

selenu v organické vazbě, vitamínu C a E dává jistotu přítomnosti dostatečného množství těchto látek s významnou funkcí v metabolismu pojivové tkáně. 

      Glukosamin, chondroitinsulfát, kyselina hyaluronová a kolagen se řadí do skupiny SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Dlouhodobé podávání těchto látek 

zastavuje nebo zpomaluje artrotické změny v kloubech. Glukosamin má specifickou afinitu k chrupavčité tkáni, kde je zdrojem pro syntézu proteoglykanů (stavebních složek chrupavky), 

inhibuje enzymy, způsobující destrukci chrupavky, stimuluje chondrocyty. 

      Chondroitinsulfát je součástí kloubní chrupavky. Aktivně váže ve tkáni vodu a tím zlepšuje elastické vlastnosti chrupavky. Udržuje napětí kolagenních vláken v chrupavce a podílí se na 

regulaci metabolismu chondrocytů. Zpomaluje degenerativní změny chrupavky, zmírňuje bolesti a záněty kloubů a zlepšuje jejich  pohyblivost. 

       MSM (methylsulfonylmethan) je látka rostlinného původu. Slouží v organismu  podobně jako některé aminokyseliny jako zdroj organicky vázané síry. Má prokázané analgetické (bolest 
tišící) a antiflogistické (protizánětlivé) účinky. Stimuluje procesy hojení. Má dobrý vliv na zmírňování projevů alergií, zlepšuje stav kůže a kožních derivátů (srsti a drápů). Zvyšuje prokrvení 

orgánů, redukuje svalové křeče, chrání organismus před volnými radikály. Velký efekt se projevuje při poúrazových stavech pohybového aparátu a po náročné fyzické aktivitě, kdy urychluje 

hojení poškozených tkání a urychluje regeneraci. Používá se zejména jako součást léčby pohybového aparátu a ke zmírnění bolesti kloubů. Pozitivně působí při alergiích na prach, pyly a plísně. 

U starších psů zlepšuje pohyblivost a prodlužuje jejich aktivní život. 

     Kolagen je hlavní bílkovina pojivové tkáně a je součástí chrupavky, vazů, šlach, kostí a zubů, ale i cév a pokožky. Kolagen má důležitou roli také ve vývoji pojivové tkáně. Hydrolyzovaný 

kolagen je lehce stravitelná biologicky aktivní látka. Hydrolyzovaný kolagen podporuje zdraví kloubů - zabraňuje katabolickému rozkladu chrupavkové hmoty, zlepšuje výživu chrupavky, 

stimuluje regenerační a rekonstrukční procesy v kloubech a udržuje zdravou kolagenní „matrici“ v kloubech. Poruchou obnovy chrupavky začíná onemocnění zvané artróza, které v současné 

době představuje významný civilizační problém. Artróza jako degenerativní onemocnění kloubů je velmi častým problémem dnes již téměř všech věkových kategorií psů. Hydrolyzovaný 

kolagen je podle vědeckých výzkumů vhodným doplňkem pro obnovu kloubní chrupavky a zlepšení metabolizmu všech pojivových tkání. Kolagen dává kloubní chrupavce její typické 

vlastnosti, spojující pevnost a pružnost, nutné pro dokonalou funkci kloubu.  

      Kurkumovník (Curcuma longa) je asijská užitková rostlina z čeledi zázvorníkovitých. Má vynikající protizánětlivé účinky a je prokazatelně antioxidantem. Zmírňuje záněty kloubů, zvláště 
v ramenou, kolenou a loktech, zklidňuje zánět a bolesti při revmatické artritidě. Kurkuma má prakticky stejný antioxidační účinek jako vitamíny C a E, což znamená, že poskytuje ochranu proti 

poškození tělesných buněk volnými radikály, nestabilními molekulami kyslíku. Užívá-li se kurkuma vnitřně, spočívá její zásadní protizánětlivý účinek ve schopnosti potlačovat srážlivost 

krevních destiček a tlumit uvolňování zánětlivých faktorů. Předpokládá se, že rovněž stimuluje tvorbu kortizonu nadledvinkách, který přímo podporuje léčivé procesy. Některé studie ukazují, že 

kurkuma má na akutní zánětlivé procesy stejné účinky jako kortizon a fenylbutazon (ale v případě chronických zánětů je jeho účinnost pouze poloviční). Jeho výhodou je, že není vůbec toxický. 

Výzkum ukazuje, že kurkuma nejen dokáže potlačit časný vývoj rakovinných buněk, ale může i zastavit progresi onemocnění a podpořit vlastní antioxidační systém organismu. 

U humánních pacientů s revmatoidní artritidou byly provedeny klinické studie, které prokázaly stejné léčivé účinky ( úprava ztuhlosti, otoku kloubů, zlepšení pohyblivosti) jako při léčbě 

fenylbutazonem. Na rozdíl od fenylbutazonu neměla kurkuma užívaná v doporučených dávkách žádné nepříznivé vedlejší účinky. 

     Kyselina hyaluronová neboli hyaluronát sodný je přírodní polysacharid, složený z mnoha disacharidových jednotek. Molekula HA může mít různou velikost podle počtu a prostorového 

uspořádání těchto stavebních složek. Kyselina hyaluronová obsažená v kloubní tekutině na sebe váže vodu, má vysokou viskozitu, působí proto jako lubrikans (snižuje tření) a absorbuje nárazy. 

Tím zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti chrupavčitých ploch v kloubu. V průběhu zánětu pomáhá uvolňovat cytokiny, které příznivě regulují jeho průběh. Likviduje volné kyslíkové radikály.  

Snižuje opotřebování kloubu při artróze. V kloubu podporuje endogenní syntézu HA v buňkách synoviální membrány, zlepšuje metabolismus chondrocytů. Působí proti degenerativním 
procesům v chrupavce. Zrychluje regeneraci tkání a procesy hojení, zabraňuje ukládání kolagenu a tím omezuje nadměrný vývoj jizev při hojení ran. 

Dávkování a způsob použití:   Psi: 1 tableta/10 kg ž. h.  1 x denně je vhodné podávat minimálně po dobu dvou měsíců; při těžkém poškození pohybového aparátu a u starých psů je vhodné 

podávat přípravek kontinuálně; dvouměsíční kúru je vhodné opakovat 2x ročně. 

Upozornění: V přípravku nejsou použita syntetická zchutňovadla. Protože obsahuje přírodní extrakt z mořských živočichů s rybí vůní, psi jej velmi dobře přijímají zamíchaný do krmiva nebo 

tabletovaný přímo z ruky jako pamlsek. Rybí vůně a chuť usnadňují dlouhodobé podávání přípravku. Složení přípravku z přírodních surovin a z doplňkových látek v organické podobě 

umožňuje bezpečné dlouhodobé podávání. Může mít velký význam pro zlepšení kvality života starších psů s alterací pohybového aparátu. 

Způsob uchovávání  Při teplotě do 25
o
C, uchovávat v suchu.      Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby       Velikost balení: 60 tbl., 180 tbl.            
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Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc, Česká republika 

Složení :1 tableta obsahuje: Glukosamin sulfát 500 mg, Chondroitin sulflát  400 mg, Methylsulfonylmethan - 200 mg, Kolagen II. typu 60 mg, Kurkuma 50 mg, Kyselina hyaluronová 20 mg, 

Vitamín C 30 mg, Vitamín E 12,5 mg, Selen organický 8,4 ug,  Aminokyseliny, Vitamíny skupiny B, Cholin, Biotin, Niacin, Pantotenát vápenatý, Kyselina listová, Vápník, Fosfor, Sodík, další 
minerální a stopové prvky. Pomocné látky:  Sorbit, mikrokrystalická celulóza, stearan hořečnatý, oxid křemičitý 

Použití:      Dietetický veterinární přípravek slouží pro podporu a regeneraci kloubní chrupavky, k výživě kloubů a zlepšení jejich pohyblivosti. Má výrazný protizánětlivý účinek. Indikace: při 

artrózách, artritidách a chronických kloubních potížích jiného původu, při chronických bolestech svalů a kloubů, při špatném stavu kůže a špatné kvalitě srsti a drápů; u plemen, která velmi 

často trpí onemocněními pohybového a vazivového aparátu; po operačních zákrocích; při hojení otevřených ran i po jiných úrazech; u psů s nadváhou; u sportovních a pracovních psů v období 

tréninku, soutěží a pracovního nasazení. 

     Chondroprotektivum je vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie psů. Vysoce účinná kombinace látek umožňuje účelné použití jako součást léčby pohybového aparátu i jako 

preventivní použití u psů sportovních a pracovních.  Hlavní účinné složky tvoří extrakt ze žraločí chrupavky a novozélandské zelené mušle, kyselina hyaluronová, kolagen II typu, 

methylsulfonylmethan a extrakt z kurkumovníku. Toto složení zajišťuje velmi účinnou kombinaci chondroitinsulfátu, glukosaminsulfátu, omega-3 mastných kyselin, hyaluronátu sodného a 

kolagenu jako hlavních stavebních složek pojivových tkání. Přítomnost methylsulfonylmethanu a polyfenolů z kurkumovníku zajišťuje výrazný protizánětlivý a antioxidační účinek. Doplnění 

selenu v organické vazbě, vitamínu C a E dává jistotu přítomnosti dostatečného množství těchto látek s významnou funkcí v metabolismu pojivové tkáně. 

      Glukosamin, chondroitinsulfát, kyselina hyaluronová a kolagen se řadí do skupiny SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Dlouhodobé podávání těchto látek 
zastavuje nebo zpomaluje artrotické změny v kloubech. Glukosamin má specifickou afinitu k chrupavčité tkáni, kde je zdrojem pro syntézu proteoglykanů (stavebních složek chrupavky), 

inhibuje enzymy, způsobující destrukci chrupavky, stimuluje chondrocyty. 

      Chondroitinsulfát je součástí kloubní chrupavky. Aktivně váže ve tkáni vodu a tím zlepšuje elastické vlastnosti chrupavky. Udržuje napětí kolagenních vláken v chrupavce a podílí se na 

regulaci metabolismu chondrocytů. Zpomaluje degenerativní změny chrupavky, zmírňuje bolesti a záněty kloubů a zlepšuje jejich  pohyblivost. 

       MSM (methylsulfonylmethan) je látka rostlinného původu. Slouží v organismu  podobně jako některé aminokyseliny jako zdroj organicky vázané síry. Má prokázané analgetické (bolest 

tišící) a antiflogistické (protizánětlivé) účinky. Stimuluje procesy hojení. Má dobrý vliv na zmírňování projevů alergií, zlepšuje stav kůže a kožních derivátů (srsti a drápů). Zvyšuje prokrvení 

orgánů, redukuje svalové křeče, chrání organismus před volnými radikály. Velký efekt se projevuje při poúrazových stavech pohybového aparátu a po náročné fyzické aktivitě, kdy urychluje 

hojení poškozených tkání a urychluje regeneraci. Používá se zejména jako součást léčby pohybového aparátu a ke zmírnění bolesti kloubů. Pozitivně působí při alergiích na prach, pyly a plísně. 

U starších psů zlepšuje pohyblivost a prodlužuje jejich aktivní život. 

     Kolagen je hlavní bílkovina pojivové tkáně a je součástí chrupavky, vazů, šlach, kostí a zubů, ale i cév a pokožky. Kolagen má důležitou roli také ve vývoji pojivové tkáně. Hydrolyzovaný 

kolagen je lehce stravitelná biologicky aktivní látka. Hydrolyzovaný kolagen podporuje zdraví kloubů - zabraňuje katabolickému rozkladu chrupavkové hmoty, zlepšuje výživu chrupavky, 

stimuluje regenerační a rekonstrukční procesy v kloubech a udržuje zdravou kolagenní „matrici“ v kloubech. Poruchou obnovy chrupavky začíná onemocnění zvané artróza, které v současné 
době představuje významný civilizační problém. Artróza jako degenerativní onemocnění kloubů je velmi častým problémem dnes již téměř všech věkových kategorií psů. Hydrolyzovaný 

kolagen je podle vědeckých výzkumů vhodným doplňkem pro obnovu kloubní chrupavky a zlepšení metabolizmu všech pojivových tkání. Kolagen dává kloubní chrupavce její typické 

vlastnosti, spojující pevnost a pružnost, nutné pro dokonalou funkci kloubu.  

      Kurkumovník (Curcuma longa) je asijská užitková rostlina z čeledi zázvorníkovitých. Má vynikající protizánětlivé účinky a je prokazatelně antioxidantem. Zmírňuje záněty kloubů, zvláště 

v ramenou, kolenou a loktech, zklidňuje zánět a bolesti při revmatické artritidě. Kurkuma má prakticky stejný antioxidační účinek jako vitamíny C a E, což znamená, že poskytuje ochranu proti 

poškození tělesných buněk volnými radikály, nestabilními molekulami kyslíku. Užívá-li se kurkuma vnitřně, spočívá její zásadní protizánětlivý účinek ve schopnosti potlačovat srážlivost 

krevních destiček a tlumit uvolňování zánětlivých faktorů. Předpokládá se, že rovněž stimuluje tvorbu kortizonu nadledvinkách, který přímo podporuje léčivé procesy. Některé studie ukazují, že 

kurkuma má na akutní zánětlivé procesy stejné účinky jako kortizon a fenylbutazon (ale v případě chronických zánětů je jeho účinnost pouze poloviční). Jeho výhodou je, že není vůbec toxický. 

Výzkum ukazuje, že kurkuma nejen dokáže potlačit časný vývoj rakovinných buněk, ale může i zastavit progresi onemocnění a podpořit vlastní antioxidační systém organismu. 

U humánních pacientů s revmatoidní artritidou byly provedeny klinické studie, které prokázaly stejné léčivé účinky ( úprava ztuhlosti, otoku kloubů, zlepšení pohyblivosti) jako při léčbě 

fenylbutazonem. Na rozdíl od fenylbutazonu neměla kurkuma užívaná v doporučených dávkách žádné nepříznivé vedlejší účinky. 
     Kyselina hyaluronová neboli hyaluronát sodný je přírodní polysacharid, složený z mnoha disacharidových jednotek. Molekula HA může mít různou velikost podle počtu a prostorového 

uspořádání těchto stavebních složek. Kyselina hyaluronová obsažená v kloubní tekutině na sebe váže vodu, má vysokou viskozitu, působí proto jako lubrikans (snižuje tření) a absorbuje nárazy. 

Tím zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti chrupavčitých ploch v kloubu. V průběhu zánětu pomáhá uvolňovat cytokiny, které příznivě regulují jeho průběh. Likviduje volné kyslíkové radikály.  

Snižuje opotřebování kloubu při artróze. V kloubu podporuje endogenní syntézu HA v buňkách synoviální membrány, zlepšuje metabolismus chondrocytů. Působí proti degenerativním 

procesům v chrupavce. Zrychluje regeneraci tkání a procesy hojení, zabraňuje ukládání kolagenu a tím omezuje nadměrný vývoj jizev při hojení ran. 

Dávkování a způsob použití:   Psi: 1 tableta/10 kg ž. h.  1 x denně je vhodné podávat minimálně po dobu dvou měsíců; při těžkém poškození pohybového aparátu a u starých psů je vhodné 

podávat přípravek kontinuálně; dvouměsíční kúru je vhodné opakovat 2x ročně. 

Upozornění: V přípravku nejsou použita syntetická zchutňovadla. Protože obsahuje přírodní extrakt z mořských živočichů s rybí vůní, psi jej velmi dobře přijímají zamíchaný do krmiva nebo 

tabletovaný přímo z ruky jako pamlsek. Rybí vůně a chuť usnadňují dlouhodobé podávání přípravku. Složení přípravku z přírodních surovin a z doplňkových látek v organické podobě 

umožňuje bezpečné dlouhodobé podávání. Může mít velký význam pro zlepšení kvality života starších psů s alterací pohybového aparátu. 

Způsob uchovávání  Při teplotě do 25
o
C, uchovávat v suchu.      Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby       Velikost balení: 60 tbl., 180 tbl.            
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Názov prípravku: ROBORAN CHONDRO 6  tbl.          Držiteľ rozhodnutia o schválení a výrobca: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc,   Česká republika, 

Zloženie prípravku: 1 tableta obsahuje: Glukozamín sulfát 500 mg, Chondroitín sulflát  400 mg, Metylsulfonylmetán - 200 mg, Kolagén II. typu 60 mg, Kurkuma 50 mg, Kyselina 

hyalúronová 20 mg, Vitamín C 30 mg, Vitamín E 12,5 mg, Selén organický 8,4 µg,  Aminokyseliny, Vitamíny skupiny B, Cholín, Biotín, Niacín, Pantotenát vápenatý, Kyselina listová, Vápnik, 

Fosfor, Sodík, ďalšie minerálne a stopové prvky.                                        Pomocné látky:  Sorbit, mikrokryštalická celulóza, stearan horečnatý, oxid kremičitý      

Popis vet. prípravku: Hnedé tablety                                                           Druh a kategória zvierat: Psy  

Charakteristika:      Dietetický veterinárny prípravok na podporu a regeneráciu chrupavky kĺbov, na výživu kĺbov a zlepšenie ich pohyblivosti. Má výrazný protizápalový účinok. Indikácie: pri 

artrózach, artritídach a chronických ochoreniach kĺbov iného pôvodu, pri chronických bolestiach svalov a kĺbov, pri zhoršenom stave kože a zhoršenej kvalite srsti a pazúrov; u plemien, ktoré 
veľmi často trpia na ochorenia pohybového a väzivového aparátu; po operačných zákrokoch; na hojenie otvorených rán i po iných úrazoch; pre psy s nadváhou; pre športové a pracovné psy 

počas tréningu, súťaží a pracovného nasadenia. 

Oblasť použita: Chondroprotektivum je vhodné pre všetky vekové i váhové kategórie psov. Vysoko účinná kombinácia látok umožňuje účelné použitie ako súčasť liečby pohybového 

aparátu i ako preventívne použitie pre športové a pracovné psy.  Hlavné účinné zložky tvoria extrakt zo žraločej chrupavky a novozélandskej zelenej mušle, kyselina hyalúronová, kolagén 

II typu, metylsulfonylmetán a extrakt z kurkumovníka. Toto zloženie je veľmi účinná kombinácia chondroitínsulfátu, glukozamínsulfátu, omega-3 mastných kyselín, hyalúronátu sodného 

a kolagénu ako hlavných stavebných zložiek spojivových tkanív. Prítomnosť metylsulfonylmetánu a polyfenolov z kurkumovníka dodáva výrazný protizápalový a antioxidačný účinok. 

Doplnenie selénu v organickej väzbe, vitamínu C a E zaručuje prítomnosť dostatočného množstva týchto látok s významnou funkciou v metabolizme spojivového tkaniva. Glukozamín, 

chondroitínsulfát, kyselina hyalúronová a kolagén patria do skupiny SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Dlhodobé podávanie týchto látok zastavuje alebo 

spomaľuje artrotické zmeny v kĺboch. Glukozamín má špecifickú afinitu k tkanivu chrupavky, kde je zdrojom pre syntézu proteoglykánov (stavebných zložiek chrupky), inhibuje enzýmy, 

ktoré sa podieľajú na deštrukcii chrupavky, stimuluje chondrocyty. Chondroitínsulfát je súčasťou chrupavky kĺbov. Aktívne viaže v tkanive vodu a tým zlepšuje elastické vlastnosti 

chrupavky. Udržuje napätie vlákien kolagénu v chrupavke a podieľa sa na regulácii metabolizmu chondrocytov. Spomaľuje degeneratívne zmeny chrupavky, zmierňuje bolesti a zápaly 

kĺbov a zlepšuje ich pohyblivosť. MSM (metylsulfonylmetán) je látka rastlinného pôvodu. Je v organizme, podobne ako niektoré aminokyseliny, zdrojom organicky viazanej síry. Má 

overené analgetické (bolesť tíšiace) a antiflogistické (protizápalové) účinky. Stimuluje procesy hojenia. Má dobrý vplyv na zmierňovanie prejavov alergií, zlepšuje stav kože a kožných 

derivátov (srsti a pazúrov). Zvyšuje prekrvenie orgánov, redukuje svalové kŕče, chráni organizmus pred účinkom voľných radikálov. Veľký efekt sa prejavuje pri poúrazových stavoch 

pohybového aparátu a po náročnej fyzickej aktivite, kedy zlepšuje hojenie poškodených tkanív a zlepšuje regeneráciu. Používa sa najmä ako súčasť liečby pohybového aparátu a na 

zmiernenie bolestivosti kĺbov. Pozitívne pôsobí pri alergiách na prach, pele a plesne. Zlepšuje pohyblivosť starších psov a predlžuje ich aktívny život. 
Kolagén je dôležitá bielkovina spojivového tkaniva a je súčasťou chrupavky, väzov, šliach, kostí a zubov, ale i ciev a pokožky. Kolagén má dôležitú úlohu aj pre vývoj spojivového tkaniva. 

Hydrolyzovaný kolagén je ľahko stráviteľná biologicky aktívna látka. Hydrolyzovaný kolagén podporuje zdravie kĺbov - zabraňuje katabolickému rozkladu hmoty chrupavky, zlepšuje výživu 

chrupavky, stimuluje regeneračné a rekonštrukčné procesy v kĺboch a udržuje v kĺboch zdravú „matricu kolagénu“. Poruchou obnovy chrupavky začína ochorenie nazývané artróza, ktoré v 

súčasnosti je významným civilizačným problémom. Artróza ako degeneratívne ochorenie kĺbov je veľmi častým problémom dnes už skoro všetkých vekových kategórií psov. Hydrolyzovaný 

kolagén je podľa vedeckých výskumov vhodným doplnkom na obnovu chrupavky kĺbov a zlepšenie metabolizmu všetkých spojivových tkanív. Kolagén dáva chrupavke kĺbov jej typické 

vlastnosti, pevnosť a zároveň pružnosť, ktoré sú nutné pro dokonalú funkciu kĺbov. Kurkumovník (Curcuma longa) je ázijská úžitková rastlina z čeľadi ďumbierovité. Má vynikajúce 

protizápalové účinky a je účinným antioxidantom. Zmierňuje zápaly kĺbov, najmä ramien, kolien a lakťov, zmierňuje zápal a bolesti pri reumatickej artritíde. 

Kurkuma má prakticky rovnaký antioxidačný účinok ako vitamíny C a E, čo znamená, že poskytuje ochranu pred poškodením buniek tela účinkom voľných radikálov a nestabilných molekúl 

kyslíka. Pri vnútornom požívaní kurkumy jej zásadný protizápalový účinok je založený na schopnosti potlačovať zrážanie krvných doštičiek a tlmiť uvoľňovanie zápalových faktorov. 

Predpokladá sa, že tiež stimuluje tvorbu kortizóna v nadobličkách, ktorý priamo podporuje liečivé procesy. Niektoré štúdie ukazujú, že kurkuma má na akútne zápalové procesy rovnaké účinky 
ako kortizón a fenylbutazón (ale v prípade chronických zápalov je jeho účinnosť iba polovičná). Jej výhodou je, že nie je vôbec toxická. Výskum ukazuje, že kurkuma dokáže potlačiť ranný 

vývoj rakovinových buniek, ale tiež aj môže zastaviť progresiu ochorenia a podporiť vlastný antioxidačný systém organizmu. 

Klinické štúdie u ľudských pacientov s reumatoidnou artritídou, potvrdili rovnaké liečivé účinky kurkumy (upravuje strnulosť, opuchy kĺbov, zlepšuje pohyblivosť) ako pri liečbe 

fenylbutazónom. Na rozdiel od fenylbutazónu nemala kurkuma používaná v doporučených dávkach žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky. 

Kyselina hyalúronová či hyaluronát sodný je prírodný polysacharid, zložený z mnohých disacharidových jednotiek. Molekula HA môže mať rôznu veľkosť podľa počtu a priestorového 

usporiadania týchto stavebných zložiek. Kyselina hyalúronová v kĺbovej tekutine na seba viaže vodu, má vysokú viskozitu, pôsobí preto ako lubrikans (znižuje trenie) a absorbuje nárazy. Tým 

zaisťuje vynikajúce kĺzavé vlastnosti chrupkovitých plôch v kĺbe. V priebehu zápalu pomáha uvoľňovať cytokíny, ktoré priaznivo regulujú jeho priebeh. Likviduje voľné kyslíkové radikály.  

Znižuje opotrebenie kĺbov pri artróze. V kĺbe podporuje endogénnu syntézu HA v bunkách synoviálnej membrány, zlepšuje metabolizmus chondrocytov. Pôsobí proti degeneratívnym procesom 

v chrupavke. Zvyšuje regeneráciu tkanív a procesy hojenia, zabraňuje ukladaniu kolagénu a tým zabraňuje nadmerné tvorbe jaziev pri hojení rán. 

 Spôsob použitia: Psy: 1 tableta/10 kg ž. h.  1 x denne je vhodné podávať minimálne po dobu dvoch mesiacov; pri ťažkom poškodení pohybového aparátu a starým psom je vhodné podávať 

prípravok kontinuálne; dvojmesačnú kúru je vhodné opakovať 2x za rok. 
Veľkosť balenia:  60 tabliet , 180 tabliet                                  Spôsob uchovávania Uchovávať pri teplote do 25

o
C, v suchu. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.                  Označenie:  Len pre zvieratá!                                                                   Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 

 

 

PRÍBALOVÁ INFORMÁCIA K PRÍPRAVKU ROBORAN CHONDRO 6 

Názov prípravku: ROBORAN CHONDRO 6  tbl.          Držiteľ rozhodnutia o schválení a výrobca: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc,   Česká republika, 

Zloženie prípravku: 1 tableta obsahuje: Glukozamín sulfát 500 mg, Chondroitín sulflát  400 mg, Metylsulfonylmetán - 200 mg, Kolagén II. typu 60 mg, Kurkuma 50 mg, Kyselina 

hyalúronová 20 mg, Vitamín C 30 mg, Vitamín E 12,5 mg, Selén organický 8,4 µg,  Aminokyseliny, Vitamíny skupiny B, Cholín, Biotín, Niacín, Pantotenát vápenatý, Kyselina listová, Vápnik, 

Fosfor, Sodík, ďalšie minerálne a stopové prvky.                                        Pomocné látky:  Sorbit, mikrokryštalická celulóza, stearan horečnatý, oxid kremičitý      

Popis vet. prípravku: Hnedé tablety                                                           Druh a kategória zvierat: Psy  
Charakteristika:      Dietetický veterinárny prípravok na podporu a regeneráciu chrupavky kĺbov, na výživu kĺbov a zlepšenie ich pohyblivosti. Má výrazný protizápalový účinok. Indikácie: pri 

artrózach, artritídach a chronických ochoreniach kĺbov iného pôvodu, pri chronických bolestiach svalov a kĺbov, pri zhoršenom stave kože a zhoršenej kvalite srsti a pazúrov; u plemien, ktoré 

veľmi často trpia na ochorenia pohybového a väzivového aparátu; po operačných zákrokoch; na hojenie otvorených rán i po iných  úrazoch; pre psy s nadváhou; pre športové a pracovné psy 

počas tréningu, súťaží a pracovného nasadenia. 

Oblasť použita: Chondroprotektivum je vhodné pre všetky vekové i váhové kategórie psov. Vysoko účinná kombinácia látok umožňuje účelné použitie ako súčasť liečby pohybového 

aparátu i ako preventívne použitie pre športové a pracovné psy.  Hlavné účinné zložky tvoria extrakt zo žraločej chrupavky a novozélandskej zelenej mušle, kyselina hyalúronová, kolagén 

II typu, metylsulfonylmetán a extrakt z kurkumovníka. Toto zloženie je veľmi účinná kombinácia chondroitínsulfátu, glukozamínsulfátu, omega-3 mastných kyselín, hyalúronátu sodného 

a kolagénu ako hlavných stavebných zložiek spojivových tkanív. Prítomnosť metylsulfonylmetánu a polyfenolov z kurkumovníka dodáva výrazný protizápalový a antioxidačný účinok. 

Doplnenie selénu v organickej väzbe, vitamínu C a E zaručuje prítomnosť dostatočného množstva týchto látok s významnou funkciou v metabolizme spojivového tkaniva. Glukozamín, 

chondroitínsulfát, kyselina hyalúronová a kolagén patria do skupiny SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Dlhodobé podávanie týchto látok zastavuje alebo 

spomaľuje artrotické zmeny v kĺboch. Glukozamín má špecifickú afinitu k tkanivu chrupavky, kde je zdrojom pre syntézu proteoglykánov (stavebných zložiek chrupky), inhibuje enzýmy, 

ktoré sa podieľajú na deštrukcii chrupavky, stimuluje chondrocyty. Chondroitínsulfát je súčasťou chrupavky kĺbov. Aktívne viaže v tkanive vodu a tým zlepšuje elastické vlastnosti 

chrupavky. Udržuje napätie vlákien kolagénu v chrupavke a podieľa sa na regulácii metabolizmu chondrocytov. Spomaľuje degeneratívne zmeny chrupavky, zmierňuje bolesti a zápaly 

kĺbov a zlepšuje ich pohyblivosť. MSM (metylsulfonylmetán) je látka rastlinného pôvodu. Je v organizme, podobne ako niektoré aminokyseliny, zdrojom organicky viazanej síry. Má 

overené analgetické (bolesť tíšiace) a antiflogistické (protizápalové) účinky. Stimuluje procesy hojenia. Má dobrý vplyv na zmierňovanie prejavov alergií, zlepšuje stav kože a kožných 

derivátov (srsti a pazúrov). Zvyšuje prekrvenie orgánov, redukuje svalové kŕče, chráni organizmus pred účinkom voľných radikálov. Veľký efekt sa prejavuje pri poúrazových stavoch 

pohybového aparátu a po náročnej fyzickej aktivite, kedy zlepšuje hojenie poškodených tkanív a zlepšuje regeneráciu. Používa sa najmä ako súčasť liečby pohybového aparátu a na 

zmiernenie bolestivosti kĺbov. Pozitívne pôsobí pri alergiách na prach, pele a plesne. Zlepšuje pohyblivosť starších psov a predlžuje ich aktívny život. 
Kolagén je dôležitá bielkovina spojivového tkaniva a je súčasťou chrupavky, väzov, šliach, kostí a zubov, ale i ciev a pokožky. Kolagén má dôležitú úlohu aj pre vývoj spojivového tkaniva. 

Hydrolyzovaný kolagén je ľahko stráviteľná biologicky aktívna látka. Hydrolyzovaný kolagén podporuje zdravie kĺbov - zabraňuje katabolickému rozkladu hmoty chrupavky, zlepšuje výživu 

chrupavky, stimuluje regeneračné a rekonštrukčné procesy v kĺboch a udržuje v kĺboch zdravú „matricu kolagénu“. Poruchou obnovy chrupavky začína ochorenie nazývané artróza, ktoré v 

súčasnosti je významným civilizačným problémom. Artróza ako degeneratívne ochorenie kĺbov je veľmi častým problémom dnes už skoro všetkých vekových kategórií psov. Hydrolyzovaný 

kolagén je podľa vedeckých výskumov vhodným doplnkom na obnovu chrupavky kĺbov a zlepšenie metabolizmu všetkých spojivových tkanív. Kolagén dáva chrupavke kĺbov jej typické 

vlastnosti, pevnosť a zároveň pružnosť, ktoré sú nutné pro dokonalú funkciu kĺbov. Kurkumovník (Curcuma longa) je ázijská úžitková rastlina z čeľadi ďumbierovité. Má vynikajúce 

protizápalové účinky a je účinným antioxidantom. Zmierňuje zápaly kĺbov, najmä ramien, kolien a lakťov, zmierňuje zápal a bolesti pri reumatickej artritíde. 

Kurkuma má prakticky rovnaký antioxidačný účinok ako vitamíny C a E, čo znamená, že poskytuje ochranu pred poškodením buniek tela účinkom voľných radikálov a nestabilných molekúl 
kyslíka. Pri vnútornom požívaní kurkumy jej zásadný protizápalový účinok je založený na schopnosti potlačovať zrážanie krvných doštičiek a tlmiť uvoľňovanie zápalových faktorov. 

Predpokladá sa, že tiež stimuluje tvorbu kortizóna v nadobličkách, ktorý priamo podporuje liečivé procesy. Niektoré štúdie ukazujú, že kurkuma má na akútne zápalové procesy rovnaké účinky 

ako kortizón a fenylbutazón (ale v prípade chronických zápalov je jeho účinnosť iba polovičná). Jej výhodou je, že nie je vôbec toxická. Výskum ukazuje, že kurkuma dokáže potlačiť ranný 

vývoj rakovinových buniek, ale tiež aj môže zastaviť progresiu ochorenia a podporiť vlastný antioxidačný systém organizmu. 

Klinické štúdie u ľudských pacientov s reumatoidnou artritídou, potvrdili rovnaké liečivé účinky kurkumy (upravuje strnulosť, opuchy kĺbov, zlepšuje pohyblivosť) ako pri liečbe 

fenylbutazónom. Na rozdiel od fenylbutazónu nemala kurkuma používaná v doporučených dávkach žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky. 

Kyselina hyalúronová či hyaluronát sodný je prírodný polysacharid, zložený z mnohých disacharidových jednotiek. Molekula HA môže mať rôznu veľkosť podľa počtu a priestorového 

usporiadania týchto stavebných zložiek. Kyselina hyalúronová v kĺbovej tekutine na seba viaže vodu, má vysokú viskozitu, pôsobí preto ako lubrikans (znižuje trenie) a absorbuje nárazy. Tým 

zaisťuje vynikajúce kĺzavé vlastnosti chrupkovitých plôch v kĺbe. V priebehu zápalu pomáha uvoľňovať cytokíny, ktoré priaznivo regulujú jeho priebeh. Likviduje voľné kyslíkové radikály.  

Znižuje opotrebenie kĺbov pri artróze. V kĺbe podporuje endogénnu syntézu HA v bunkách synoviálnej membrány, zlepšuje metabolizmus chondrocytov. Pôsobí proti degeneratívnym procesom 

v chrupavke. Zvyšuje regeneráciu tkanív a procesy hojenia, zabraňuje ukladaniu kolagénu a tým zabraňuje nadmerné tvorbe jaziev pri hojení rán. 
 Spôsob použitia: Psy: 1 tableta/10 kg ž. h.  1 x denne je vhodné podávať minimálne po dobu dvoch mesiacov; pri ťažkom poškodení pohybového aparátu a starým psom je vhodné podávať 

prípravok kontinuálne; dvojmesačnú kúru je vhodné opakovať 2x za rok. 

Veľkosť balenia:  60 tabliet , 180 tabliet                                  Spôsob uchovávania Uchovávať pri teplote do 25
o
C, v suchu. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.                  Označenie:  Len pre zvieratá!                                                                   Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 

PRÍBALOVÁ INFORMÁCIA K PRÍPRAVKU ROBORAN CHONDRO 6 

Názov prípravku: ROBORAN CHONDRO 6  tbl.          Držiteľ rozhodnutia o schválení a výrobca: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc,   Česká republika, 

Zloženie prípravku: 1 tableta obsahuje: Glukozamín sulfát 500 mg, Chondroitín sulflát  400 mg, Metylsulfonylmetán - 200 mg, Kolagén II. typu 60 mg, Kurkuma 50 mg, Kyselina 

hyalúronová 20 mg, Vitamín C 30 mg, Vitamín E 12,5 mg, Selén organický 8,4 µg,  Aminokyseliny, Vitamíny skupiny B, Cholín, Biotín, Niacín, Pantotenát vápenatý, Kyselina listová, Vápnik, 

Fosfor, Sodík, ďalšie minerálne a stopové prvky.                                        Pomocné látky:  Sorbit, mikrokryštalická celulóza, stearan horečnatý, oxid kremičitý      

Popis vet. prípravku: Hnedé tablety                                                           Druh a kategória zvierat: Psy  

Charakteristika:      Dietetický veterinárny prípravok na podporu a regeneráciu chrupavky kĺbov, na výživu kĺbov a zlepšenie ich pohyblivosti. Má výrazný protizápalový účinok. Indikácie: pri 

artrózach, artritídach a chronických ochoreniach kĺbov iného pôvodu, pri chronických bolestiach svalov a kĺbov, pri zhoršenom stave kože a zhoršenej kvalite srsti a pazúrov; u plemien, ktoré 
veľmi často trpia na ochorenia pohybového a väzivového aparátu; po operačných zákrokoch; na hojenie otvorených rán i po iných úrazoch; pre psy s nadváhou; pre športové a pracovné psy 

počas tréningu, súťaží a pracovného nasadenia. 

Oblasť použita: Chondroprotektivum je vhodné pre všetky vekové i váhové kategórie psov. Vysoko účinná kombinácia látok umožňuje účelné použitie ako súčasť liečby pohybového 

aparátu i ako preventívne použitie pre športové a pracovné psy.  Hlavné účinné zložky tvoria extrakt zo žraločej chrupavky a novozélandskej zelenej mušle, kyselina hyalúronová, 

kolagén II typu, metylsulfonylmetán a extrakt z kurkumovníka. Toto zloženie je veľmi účinná kombinácia chondroitínsulfátu, glukozamínsulfátu, omega-3 mastných kyselín, hyalúronátu 

sodného a kolagénu ako hlavných stavebných zložiek spojivových tkanív. Prítomnosť metylsulfonylmetánu a polyfenolov z kurkumovníka dodáva výrazný protizápalový a antioxidačný 

účinok. Doplnenie selénu v organickej väzbe, vitamínu C a E zaručuje prítomnosť dostatočného množstva týchto látok s významnou funkciou v metabolizme spojivového tkaniva. 

Glukozamín, chondroitínsulfát, kyselina hyalúronová a kolagén patria do skupiny SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Dlhodobé podávanie týchto látok 

zastavuje alebo spomaľuje artrotické zmeny v kĺboch. Glukozamín má špecifickú afinitu k tkanivu chrupavky, kde je zdrojom pre syntézu proteoglykánov (stavebných zložiek chrupky), 

inhibuje enzýmy, ktoré sa podieľajú na deštrukcii chrupavky, stimuluje chondrocyty. Chondroitínsulfát je súčasťou chrupavky kĺbov. Aktívne viaže v tkanive vodu a tým zlepšuje 

elastické vlastnosti chrupavky. Udržuje napätie vlákien kolagénu v chrupavke a podieľa sa na regulácii metabolizmu chondrocytov. Spomaľuje degeneratívne zmeny chrupavky, 

zmierňuje bolesti a zápaly kĺbov a zlepšuje ich pohyblivosť. MSM (metylsulfonylmetán) je látka rastlinného pôvodu. Je v organizme, podobne ako niektoré aminokyseliny, zdrojom 

organicky viazanej síry. Má overené analgetické (bolesť tíšiace) a antiflogistické (protizápalové) účinky. Stimuluje procesy hojenia. Má dobrý vplyv na zmierňovanie prejavov alergií, 

zlepšuje stav kože a kožných derivátov (srsti a pazúrov). Zvyšuje prekrvenie orgánov, redukuje svalové kŕče, chráni organizmus pred účinkom voľných radikálov. Veľký efekt sa 

prejavuje pri poúrazových stavoch pohybového aparátu a po náročnej fyzickej aktivite, kedy zlepšuje hojenie poškodených tkanív a zlepšuje regeneráciu. Používa sa najmä ako súčasť 

liečby pohybového aparátu a na zmiernenie bolestivosti kĺbov. Pozitívne pôsobí pri alergiách na prach, pele a plesne. Zlepšuje pohyblivosť starších psov a predlžuje ich aktívny život. 
Kolagén je dôležitá bielkovina spojivového tkaniva a je súčasťou chrupavky, väzov, šliach, kostí a zubov, ale i ciev a pokožky. Kolagén má dôležitú úlohu aj pre vývoj spojivového tkaniva. 

Hydrolyzovaný kolagén je ľahko stráviteľná biologicky aktívna látka. Hydrolyzovaný kolagén podporuje zdravie kĺbov - zabraňuje katabolickému rozkladu hmoty chrupavky, zlepšuje výživu 

chrupavky, stimuluje regeneračné a rekonštrukčné procesy v kĺboch a udržuje v kĺboch zdravú „matricu kolagénu“. Poruchou obnovy chrupavky začína ochorenie nazývané artróza, ktoré v 

súčasnosti je významným civilizačným problémom. Artróza ako degeneratívne ochorenie kĺbov je veľmi častým problémom dnes už skoro všetkých vekových kategórií psov. Hydrolyzovaný 

kolagén je podľa vedeckých výskumov vhodným doplnkom na obnovu chrupavky kĺbov a zlepšenie metabolizmu všetkých spojivových tkanív. Kolagén dáva chrupavke kĺbov jej typické 

vlastnosti, pevnosť a zároveň pružnosť, ktoré sú nutné pro dokonalú funkciu kĺbov. Kurkumovník (Curcuma longa) je ázijská úžitková rastlina z čeľadi ďumbierovité. Má vynikajúce 

protizápalové účinky a je účinným antioxidantom. Zmierňuje zápaly kĺbov, najmä ramien, kolien a lakťov, zmierňuje zápal a bolesti pri reumatickej artritíde. 

Kurkuma má prakticky rovnaký antioxidačný účinok ako vitamíny C a E, čo znamená, že poskytuje ochranu pred poškodením buniek tela účinkom voľných radikálov a nestabilných molekúl 

kyslíka. Pri vnútornom požívaní kurkumy jej zásadný protizápalový účinok je založený na schopnosti potlačovať zrážanie krvných doštičiek a tlmiť uvoľňovanie zápalových faktorov. 

Predpokladá sa, že tiež stimuluje tvorbu kortizóna v nadobličkách, ktorý priamo podporuje liečivé procesy. Niektoré štúdie ukazujú, že kurkuma má na akútne zápalové procesy rovnaké účinky 
ako kortizón a fenylbutazón (ale v prípade chronických zápalov je jeho účinnosť iba polovičná). Jej výhodou je, že nie je vôbec toxická. Výskum ukazuje, že kurkuma dokáže potlačiť ranný 

vývoj rakovinových buniek, ale tiež aj môže zastaviť progresiu ochorenia a podporiť vlastný antioxidačný systém organizmu. 

Klinické štúdie u ľudských pacientov s reumatoidnou artritídou, potvrdili rovnaké liečivé účinky kurkumy (upravuje strnulosť, opuchy kĺbov, zlepšuje pohyblivosť) ako pri liečbe 

fenylbutazónom. Na rozdiel od fenylbutazónu nemala kurkuma používaná v doporučených dávkach žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky. 

Kyselina hyalúronová či hyaluronát sodný je prírodný polysacharid, zložený z mnohých disacharidových jednotiek. Molekula HA môže mať rôznu veľkosť podľa počtu a priestorového 

usporiadania týchto stavebných zložiek. Kyselina hyalúronová v kĺbovej tekutine na seba viaže vodu, má vysokú viskozitu, pôsobí preto ako lubrikans (znižuje trenie) a absorbuje nárazy. Tým 

zaisťuje vynikajúce kĺzavé vlastnosti chrupkovitých plôch v kĺbe. V priebehu zápalu pomáha uvoľňovať cytokíny, ktoré priaznivo regulujú jeho priebeh. Likviduje voľné kyslíkové radikály.  

Znižuje opotrebenie kĺbov pri artróze. V kĺbe podporuje endogénnu syntézu HA v bunkách synoviálnej membrány, zlepšuje metabolizmus chondrocytov. Pôsobí proti degeneratívnym procesom 

v chrupavke. Zvyšuje regeneráciu tkanív a procesy hojenia, zabraňuje ukladaniu kolagénu a tým zabraňuje nadmerné tvorbe jaziev pri hojení rán. 

 Spôsob použitia: Psy: 1 tableta/10 kg ž. h.  1 x denne je vhodné podávať minimálne po dobu dvoch mesiacov; pri ťažkom poškodení pohybového aparátu a starým psom je vhodné podávať 

prípravok kontinuálne; dvojmesačnú kúru je vhodné opakovať 2x za rok. 
Veľkosť balenia:  60 tabliet , 180 tabliet                                  Spôsob uchovávania Uchovávať pri teplote do 25

o
C, v suchu. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.                  Označenie:  Len pre zvieratá!                                                                   Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 

 

 

PRÍBALOVÁ INFORMÁCIA K PRÍPRAVKU ROBORAN CHONDRO 6 

Názov prípravku: ROBORAN CHONDRO 6  tbl.          Držiteľ rozhodnutia o schválení a výrobca: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc,   Česká republika, 

Zloženie prípravku: 1 tableta obsahuje: Glukozamín sulfát 500 mg, Chondroitín sulflát  400 mg, Metylsulfonylmetán - 200 mg, Kolagén II. typu 60 mg, Kurkuma 50 mg, Kyselina 

hyalúronová 20 mg, Vitamín C 30 mg, Vitamín E 12,5 mg, Selén organický 8,4 µg,  Aminokyseliny, Vitamíny skupiny B, Cholín, Biotín, Niacín, Pantotenát vápenatý, Kyselina listová, Vápnik, 

Fosfor, Sodík, ďalšie minerálne a stopové prvky.                                        Pomocné látky:  Sorbit, mikrokryštalická celulóza, stearan horečnatý, oxid kremičitý      

Popis vet. prípravku: Hnedé tablety                                                           Druh a kategória zvierat: Psy  
Charakteristika:      Dietetický veterinárny prípravok na podporu a regeneráciu chrupavky kĺbov, na výživu kĺbov a zlepšenie ich pohyblivosti. Má výrazný protizápalový účinok. Indikácie: pri 

artrózach, artritídach a chronických ochoreniach kĺbov iného pôvodu, pri chronických bolestiach svalov a kĺbov, pri zhoršenom stave kože a zhoršenej kvalite srsti a pazúrov; u plemien, ktoré 

veľmi často trpia na ochorenia pohybového a väzivového aparátu; po operačných zákrokoch; na hojenie otvorených rán i po iných  úrazoch; pre psy s nadváhou; pre športové a pracovné psy 

počas tréningu, súťaží a pracovného nasadenia. 

Oblasť použita: Chondroprotektivum je vhodné pre všetky vekové i váhové kategórie psov. Vysoko účinná kombinácia látok umožňuje účelné použitie ako súčasť liečby pohybového 

aparátu i ako preventívne použitie pre športové a pracovné psy.  Hlavné účinné zložky tvoria extrakt zo žraločej chrupavky a novozélandskej zelenej mušle, kyselina hyalúronová, 

kolagén II typu, metylsulfonylmetán a extrakt z kurkumovníka. Toto zloženie je veľmi účinná kombinácia chondroitínsulfátu, glukozamínsulfátu, omega-3 mastných kyselín, hyalúronátu 

sodného a kolagénu ako hlavných stavebných zložiek spojivových tkanív. Prítomnosť metylsulfonylmetánu a polyfenolov z kurkumovníka dodáva výrazný protizápalový a antioxidačný 

účinok. Doplnenie selénu v organickej väzbe, vitamínu C a E zaručuje prítomnosť dostatočného množstva týchto látok s významnou funkciou v metabolizme spojivového tkaniva. 

Glukozamín, chondroitínsulfát, kyselina hyalúronová a kolagén patria do skupiny SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Dlhodobé podávanie týchto látok 

zastavuje alebo spomaľuje artrotické zmeny v kĺboch. Glukozamín má špecifickú afinitu k tkanivu chrupavky, kde je zdrojom pre syntézu proteoglykánov (stavebných zložiek chrupky), 

inhibuje enzýmy, ktoré sa podieľajú na deštrukcii chrupavky, stimuluje chondrocyty. Chondroitínsulfát je súčasťou chrupavky kĺbov. Aktívne viaže v tkanive vodu a tým zlepšuje 

elastické vlastnosti chrupavky. Udržuje napätie vlákien kolagénu v chrupavke a podieľa sa na regulácii metabolizmu chondrocytov. Spomaľuje degeneratívne zmeny chrupavky, 

zmierňuje bolesti a zápaly kĺbov a zlepšuje ich pohyblivosť. MSM (metylsulfonylmetán) je látka rastlinného pôvodu. Je v organizme, podobne ako niektoré aminokyseliny, zdrojom 

organicky viazanej síry. Má overené analgetické (bolesť tíšiace) a antiflogistické (protizápalové) účinky. Stimuluje procesy hojenia. Má dobrý vplyv na zmierňovanie prejavov alergií, 

zlepšuje stav kože a kožných derivátov (srsti a pazúrov). Zvyšuje prekrvenie orgánov, redukuje svalové kŕče, chráni organizmus pred účinkom voľných radikálov. Veľký efekt sa 

prejavuje pri poúrazových stavoch pohybového aparátu a po náročnej fyzickej aktivite, kedy zlepšuje hojenie poškodených tkanív a zlepšuje regeneráciu. Používa sa najmä ako súčasť 

liečby pohybového aparátu a na zmiernenie bolestivosti kĺbov. Pozitívne pôsobí pri alergiách na prach, pele a plesne. Zlepšuje pohyblivosť starších psov a predlžuje ich aktívny život. 
Kolagén je dôležitá bielkovina spojivového tkaniva a je súčasťou chrupavky, väzov, šliach, kostí a zubov, ale i ciev a pokožky. Kolagén má dôležitú úlohu aj pre vývoj spojivového tkaniva. 

Hydrolyzovaný kolagén je ľahko stráviteľná biologicky aktívna látka. Hydrolyzovaný kolagén podporuje zdravie kĺbov - zabraňuje katabolickému rozkladu hmoty chrupavky, zlepšuje výživu 

chrupavky, stimuluje regeneračné a rekonštrukčné procesy v kĺboch a udržuje v kĺboch zdravú „matricu kolagénu“. Poruchou obnovy chrupavky začína ochorenie nazývané artróza, ktoré v 

súčasnosti je významným civilizačným problémom. Artróza ako degeneratívne ochorenie kĺbov je veľmi častým problémom dnes už skoro všetkých vekových kategórií psov. Hydrolyzovaný 

kolagén je podľa vedeckých výskumov vhodným doplnkom na obnovu chrupavky kĺbov a zlepšenie metabolizmu všetkých spojivových tkanív. Kolagén dáva chrupavke kĺbov jej typické 

vlastnosti, pevnosť a zároveň pružnosť, ktoré sú nutné pro dokonalú funkciu kĺbov. Kurkumovník (Curcuma longa) je ázijská úžitková rastlina z čeľadi ďumbierovité. Má vynikajúce 

protizápalové účinky a je účinným antioxidantom. Zmierňuje zápaly kĺbov, najmä ramien, kolien a lakťov, zmierňuje zápal a bolesti pri reumatickej artritíde. 

Kurkuma má prakticky rovnaký antioxidačný účinok ako vitamíny C a E, čo znamená, že poskytuje ochranu pred poškodením buniek tela účinkom voľných radikálov a nestabilných molekúl 
kyslíka. Pri vnútornom požívaní kurkumy jej zásadný protizápalový účinok je založený na schopnosti potlačovať zrážanie krvných doštičiek a tlmiť uvoľňovanie zápalových faktorov. 

Predpokladá sa, že tiež stimuluje tvorbu kortizóna v nadobličkách, ktorý priamo podporuje liečivé procesy. Niektoré štúdie ukazujú, že kurkuma má na akútne zápalové procesy rovnaké účinky 

ako kortizón a fenylbutazón (ale v prípade chronických zápalov je jeho účinnosť iba polovičná). Jej výhodou je, že nie je vôbec toxická. Výskum ukazuje, že kurkuma dokáže potlačiť ranný 

vývoj rakovinových buniek, ale tiež aj môže zastaviť progresiu ochorenia a podporiť vlastný antioxidačný systém organizmu. 

Klinické štúdie u ľudských pacientov s reumatoidnou artritídou, potvrdili rovnaké liečivé účinky kurkumy (upravuje strnulosť, opuchy kĺbov, zlepšuje pohyblivosť) ako pri liečbe 

fenylbutazónom. Na rozdiel od fenylbutazónu nemala kurkuma používaná v doporučených dávkach žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky. 

Kyselina hyalúronová či hyaluronát sodný je prírodný polysacharid, zložený z mnohých disacharidových jednotiek. Molekula HA môže mať rôznu veľkosť podľa počtu a priestorového 

usporiadania týchto stavebných zložiek. Kyselina hyalúronová v kĺbovej tekutine na seba viaže vodu, má vysokú viskozitu, pôsobí preto ako lubrikans (znižuje trenie) a absorbuje nárazy. Tým 

zaisťuje vynikajúce kĺzavé vlastnosti chrupkovitých plôch v kĺbe. V priebehu zápalu pomáha uvoľňovať cytokíny, ktoré priaznivo regulujú jeho priebeh. Likviduje voľné kyslíkové radikály.  

Znižuje opotrebenie kĺbov pri artróze. V kĺbe podporuje endogénnu syntézu HA v bunkách synoviálnej membrány, zlepšuje metabolizmus chondrocytov. Pôsobí proti degeneratívnym procesom 

v chrupavke. Zvyšuje regeneráciu tkanív a procesy hojenia, zabraňuje ukladaniu kolagénu a tým zabraňuje nadmerné tvorbe jaziev pri hojení rán. 
 Spôsob použitia: Psy: 1 tableta/10 kg ž. h.  1 x denne je vhodné podávať minimálne po dobu dvoch mesiacov; pri ťažkom poškodení pohybového aparátu a starým psom je vhodné podávať 

prípravok kontinuálne; dvojmesačnú kúru je vhodné opakovať 2x za rok. 

Veľkosť balenia:  60 tabliet , 180 tabliet                                  Spôsob uchovávania Uchovávať pri teplote do 25
o
C, v suchu. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.                  Označenie:  Len pre zvieratá!                                                                   Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 


