
Mineraal voedingssupplement voor honden ter ondersteuning van gewrichts- en skeletfysiologie.

Netto inhoud: 60 capsules á 1000 mg

Ingrediënten per capsule:    Compositie per capsule: 
Dicalciumfosfaat  300 mg  Calcium  154 mg
Magnesiumoxide  150 mg  Magnesium      92 mg
Calciumcitraat  140 mg  Fosfor    70 mg
Calciumwaterstoffosfaat				 		85	mg	 	 Silicium	 	 				2	mg
Tricalciumfosfaat    20 mg  Natrium    01 mg
Siliciumdioxide	 	 				5	mg	 	 Asrest	 	 500	mg
Vitamine C   300 mg  Ruwe proteïne   77 mg
     Ruw vet    10 mg
Hulpstoffen in capsulewand:
Gelatine, glycerol, water, titanium dioxide en ferric oxide

Eigenschappen:
Biogesan® ondersteunt de groei van het kraakbeen
Biogesan® levert een positieve bijdrage aan de collageenproductie, waardoor het functioneren van weefsels zoals 
kapsels, banden, pezen en spieren vergemakkelijkt wordt
Biogesan® verstoort de algemene calcium-fosforstofwisseling niet
Biogesan® helpt bij het optimale verbruik van glycosaminoglycanen
Biogesan®	is	een	zuiver	natuurproduct	zonder	schadelijke	stoffen	voor	mens	en	dier	en	kan	derhalve	langdurig	gebruikt	
worden

Dosering:
Puppies en jonge honden (vanaf de 12e week):
Minder dan  25 kgs: 1 capsule per dag over 2 maaltijden verdeeld
Meer dan 25 kgs: 2 capsules per dag over 2 maaltijden verdeeld
Volwassen honden:
Minder dan 25 kgs: 2 capsules per dag over 2 maaltijden verdeeld
Meer dan 25 kgs: 3 capsules per dag over 2 maaltijden verdeeld

Periode van toedienen:
Reeds na enkele weken dienen resultaten zichtbaar te zijn.
Het is aan te bevelen om Biogesan® gedurende een periode van tenminste 3-4 maanden toe te dienen. 
Om de 6 maanden dient 1 doos als onderhoudsdosis te worden gegeven.
Meng Biogesan® door een beetje voer en geef dit uw hond voor de gewone maaltijd.

Bewaaradvies: 
Bewaren op een koele, donkere en droge plaats (6°-7°C).
Buiten bereik en uit het zicht van jonge kinderen houden.

Houdbaarheid: 
zie blister en verpakking.

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging van een gevarieerde voeding. Heeft u vragen of twijfels of dit product geschikt voor u is, neem dan contact 
op met een deskundige. 

Biogesan® is geproduceerd volgens strenge kwaliteitseisen en bevat belangrijke nutriënten in een gemakkelijk dosering.

Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Postbus 365  
2200	AJ		Noordwijk
Nederland

Tel. +31 (0)71 36 46 700
info@macrogenix.nl
www.macrogenix.nl

Geproduceerd en ontwikkeld door: 

Biogesan®

8 715363 010024

Voedingssupplement
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Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 15 november 2016


