
Nutradyl a tökéletes Rimadyl partner 

A Nutradyl olyan táplálék-kiegészítő, amely Rimadyllal egyidejűleg alkalmazható, és a porc 
számára fontos anyagok révén biztosítja a kutyák ízületi porcának tartós egészségét.  

A Nutradyl az újzélandi zöldkagyló kivonatából származó Omega 3 csoportba tartozó, többszörösen 
telítetlen zsírsavakat, köztük eicosatetraen-savakat (ETAs), glükozaminoglikánt (chondroitin, 
keratin-szulfát) és metil-szulfonilmetánt (MSM) tartalmaz, melyek segítenek az igénybevett és 
fájdalmas ízület mozgékonyságát fenntartani és az ízület tartós egészségét biztosítani.  

A glükózamin és kondroitin a glükozaminoglikán (GAG) szintézis előanyagai. Ha a Nutradylt a 
Rimadyl tablettával együtt adjuk, a GAG aktivitás fokozódik.  

A Nutradyl kiváló minőségű glükózamin és kondroitin hatóanyagait a Perna cabaliculus újzélandi 
zöldkagylóból új technológiával, hideg eljárással vonták ki. Egy tabletta tartalma 400 mg újzélandi 
zöldkagyló kivonat. 

Ha a Nutradylt a Rimadyl ízesített tablettával együtt alkalmazzuk, akkor a fele mennyiség 
adagolása elegendő. 

  

A kutya 
testtömege 

Napi Nutradyl tabletta 
szükséglet 

Napi Nutradyl tabletta szükséglet NSAID (pl. Rimadyl) 
egyidejű alkalmazása mellett 

20 kg-ig 1 1/2 

20 kg felett 2 1 

Milyen előnyökkel jár a Nutradyl tabletta alkalmazása az ön betegei 
számára? 

Fajta menedzsment 

Prevenció: például nagy testű kutyák A Nutradyl tablettát a nagytestű kutyák esetében fiatal kortól 
az ízületi betegségek kialakulásának megelőzésére alkalmazhatjuk.  

Arthrosis menedzsment 

Kezelés: Rimadyl + Nutradyl A már kialakult ízületgyulladások fájdalommal járnak. A Nutradyl 
tablettát a Rimadyl ízesített tabletta mellé adva biztosítjuk a GAG szintézishez kulcsfontosságú 
alapanyagokat, és így a Rimadyl chondroprotectív hatása fokozottabban érvényesül. A Rimadyl 
ízesített tablettával együtt alkalmazva a Nutradyl tabletta fele dózisban elegendő.  

További előnyök 

A Nutradyl természetes gyulladáscsökkentő hatóanyagokat tartalmaz. 

 

Egy tabletta hatóanyag tartalma:  

• Esszenciális zsírsavakat (Omega 3), és glükozaminoglikánt (chondroitin,  
• keratin-szulfát) tartalmazó újzélandi zöldkagyló kivonat 400 mg  
• Glükozamin 175 mg  
• Metil-szulfonil-metán (MSM) 100 mg  
• Magnézium-szulfát 10 mg  
• Aszkorbinsav (C-vitamin) 18 mg  

A Nutradyl valamennyi fajtájú és életkorú kutyában biztonságos. Alkalmazásának eredményessége 
már két hét múlva megfigyelhető. 



Minél előbb kezeljük a fájdalmat Rimadyllal, annál előbb megszakítjuk a 
kóros folyamatok ciklusát 

A degeneratív ízületgyulladás folyamatos ciklusa 

Az arthrosis korai tünetei sokszor túl enyhék ahhoz, hogy észrevehetők legyenek. Ha időben nem 
kezelik, a mozgásképesség és a terhelhetőség mérséklődéséhez vezet. Gyengül az ízület izmok 
általi rögzítése, és ez – a testsúly növekedéséhez társulva – fokozott igénybevételnek teszi ki az 
ízületi tokot, a szalagokat és az ízületi porcot.  

Ez az igénybevétel – valószínűleg az ízületi porc további károsodásával együtt – súlyosbítja a 
fájdalmat, így a gyulladást, és a ciklus folytatódik.  

A Rimadyl porcbarát! 

• Olyan koncentrációt ér el az ízületben, amely elősegíti a porcszintézist.  
• Mérsékli a porclebomlást.  
• Csökkenti az osteophyták szélességét, valamint a porc degeneráció mértékét.  
• Az ízületi betegség korai szakaszában segít megállítani azokat a kóros folyamatokat, 

amelyek súlyosbítják a bántalmat.  

A komplett arthrosis terápia! 

• Gyors fájdalomcsillapítás és gyulladásgátlás!  
• A Rimadyl tablettával együtt adott Nutradyl tabletta biztosítja a porc regenerálódásához 

szükséges alkotóelemeket!  
• A Rimadyl ízesített tabletta chondroprotectív hatású, Nutradyl tablettával együtt 

alkalmazva a porc gyorsabban regenerálódik.  
• A Rimadyl tabletta ízesített!  
• A kutyák önként, azonnal elfogyasztják akkor is, ha nem táplálékba keverve kapják!  
• Megfelelő terápiás dózis biztonságosan ellenőrizhető!  
• A tulajdonosok szerint az ízesített tablettát könnyebb alkalmazni, mint a szuszpenziót!  
• Igazoltan porcvédő hatású!  
• Biztonságosság a hosszantartó adagolások során is!  
• A flexibilis dózis alkalmazkodik hosszantartó terápiához!  
• A tablettás kezelés injekcióval bevezethető!  

 


