
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ 

ΜΕ GINGER  + ΒΟΤΑΝΑ 
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 
 

 ΠΡΟΩΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ  
 ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΟΓΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ  
 ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 

 

      Το ARTHRO-SANPEARLS περιέχει τουλάχιστον 50% αγνό Ginger, ραφιναρισμένο, με ένα 
ισορροπημένο μίγμα από βότανα και μυρωδικά, για τους τένοντες και τις αρθρώσεις.  
      Αυτή η φόρμουλα υποστηρίζει εσωτερικά την αναζωογόνηση και την αποκατάσταση των 
συμπτωμάτων συμφόρησης, όπως και τη ζημιά σε τένοντες, αρθρώσεις και μυς, έτσι ώστε το άλογο να 
γεράσει χωρίς κάποια συμπτώματα και να απολαύσει την απόσυρση και τα γηρατειά του. 
      Όταν χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, τότε ενισχύει ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα του 
αλόγου και προλαβαίνει τα συμπτώματα της συμφόρησης. Εντυπωσιακά αποτελέσματα προκύπτουν σε 
χρόνιες τενοντίτιδες, απόστεμα σε οπλές ή μεγάλο φορτίο (βόλτες με Αναβάτες-Επιδείξεις-Τουρνουά). 
 

Σύνθεση: 
Πιπερόριζα (Ginger) 50,0%, φρουκτόζη, τσουκνίδα 4,0%, ρίζα αρπαγόφυτου (Devil’s claw) 2,0%, 
κολλητσίδα 1,0%, σπόρια σέλινου 1,0%, χαμομήλι 0,5%, φαγόπυρο 0,5%, γκίγκο 0,5%, σπειραία 
(Meadowsweet) 0,5%, αλεύρι σιταριού. 
 

Χημική ανάλυση: 
Ολικές πρωτεΐνες 6,0 %, ολικά λιπίδια 2,7 %, ολικές ίνες 10,2 %, τέφρα 15,4 %, νάτριο 0,0 %. 
 

Προσθετικές ουσίες/kg: 
Φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετες ουσίες! 
 

Διατροφικές συμβουλές: 
 Για καθημερινή χρήση: Άλογα (600kg): 2 κουταλιές. Πόνυ: 1 δοσομετρικό κοχλιάριο. 
 Σε ειδική περίσταση :  Άλογα (600kg): 4 κουταλιές, Πόνυ: 2 δοσομετρικά κοχλιάρια 
 Εν συντομία κατά τη διάρκεια της ημέρας: Άλογα (600kg): 14 δοσομετρικά κοχλιάρια. Πόνυ: 7 

δοσομετρικά κοχλιάρια. 
 Μετά από μεγάλες περιόδους εκτροφής ελαττώνουμε σταδιακά και αυξάνουμε πάλι την 

ποσότητα χορήγησης. Απαιτούνται δύο ημέρες αναμονής. 
 

Συσκευασία:  
Πλαστικό κουτί 750γρ. 
 

Φύλαξη: 
 Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό περιβάλλον, 
έχοντας πάντα καλά κλεισμένο τον περιέκτη.  
 

Arthro-San Pearls  
 
 

Αντιπρόσωπος για την ΕΛΛΑΔΑ: 

« Α. Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε. » 
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 54 & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ– 17123 
ΤΗΛ: 210-9322303 / 210-9311727 

Φαξ: 210-9322389, 

 E-Mail: karavias.sa@gmail.com 
www.karavias-sa.gr 

 

 


