
Dosering
De dosis kan worden 
gehalveerd wanneer het
dier visueel is verbeterd 
(na 3-6 weken).

Dosering voor paarden
Grote paarden (600-700 kg): 
50 g per dag. De dagelijkse 
dosis kan worden terug-
gebracht tot 25 g na 3-4 
weken.

ChemVet verstrekt geen garantie, verklaring of waarborg met betrekking tot de in deze brochure opgenomen informatie of de geschiktheid van haar producten en diensten voor een bepaalde 
markt. Niet alle producten zijn voor alle markten verkrijgbaar. Voorafgaand aan de distributie van de producten dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen. ChemVet verleent aan 
geen enkele partij, expliciet of impliciet, octrooirechten, licenties of andere IE-rechten, noch met betrekking tot dergelijke informatie zelf, noch met betrekking tot iets dat door dergelijke 
informatie wordt beschreven. De informatie in dit document is eigendom van ChemVet en ChemVet behoudt zich het recht voor om ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aan te brengen in de informatie, in dit document of in haar producten en diensten.

+ Glucosaminesulfaat
+ Chondroïtinesulfaat
+ Collageen type II
+ MSM (methylsulfonylmethaan)
+ Boswellia-extract
+ Mangaansulfaat
+ Vitamine C
+ Calcium uit algen

CombiCare 
EEN NATUURLIJK AANVULLEND DIERVOEDER

VOOR HONDEN, KATTEN EN PAARDEN

Gewicht  Poeder  Tabletten
0-5 kg  2 gram           2 tabletten
5-10 kg  3 gram           2-3 tablets
10-20 kg            4 gram           3-4 tablets
20-40 kg           5 gram           4 tablets
40-50 kg           6 gram            5 tablets
50-99 kg            7 gram           6 tablets
De dosis kan worden gehalveerd wanneer 
dedier is visueel verbeterd (3-6 weken).

CombiCare kan ook aan andere dieren worden gegeven, aangezien de 
opname universeel is voor bijna alle soorten dieren. De dosering is dezelfde 
als voor honden en katten.

CombiCare kan periodiek worden gegeven totdat de behoeften van het dier 
zich stabiliseren. Oudere dieren hebben vaak een levenslange aanvullende 
behandeling nodig.

CombiCare wordt in Denemarken geproduceerd door ChemVet dk, in een 
door de EU goedgekeurde faciliteit. De grondstoffen die in CombiCare 
worden gebruikt, zijn ingrediënten van hoge kwaliteit en worden allen regel-
matig gecontroleerd en bevestigd door regelgevende instanties. De glucosa-
mine, chondroïtine en collageen die in CombiCare worden gebruikt, worden 
binnen de EU geproduceerd en voldoen aan de relevante normen voor 
menselijke consumptie met betrekking tot kwaliteit en zuiverheid.



Toepassing
CombiCare is een natuurlijk aanvullend diervoeder voor honden, katten 
en paarden. Combicare kan worden gegeven aan dieren met gewricht-
-gerelateerde aandoeningen om relevante bewegingsfuncties te behou-
den. CombiCare is verkrijgbaar in zowel poeder- als tabletvorm.
 

Poedervorm
De CombiCare poeder kan over het voedsel gestrooid worden. Het dier zal 
dit dan meestal zonder problemen tot zich nemen. Ook kan het gemen-
gd worden met iets lekkers voor het dier.

Tabletvorm
CombiCare tabletten zijn even groot als vitaminepillen en kunnen zowel 
als traktatie als gemengd in voedsel worden gegeven. De tabletten 
bevatten geen suiker.

Verpakkingen
CombiCare is in zowel tablet- als poedervorm verkrijgbaar. Het poeder is 
te verkrijgen in 400 g en 1000 g verpakkingen. De tabletten zijn verkrij-
gbaar in verpakkingen van 180 en 360 stuks.

+ Glucosaminesulfaat
+ Chondroïtinesulfaat
+ Collageen type II
+ MSM (methylsulfonylmethaan)
+ Boswellia-extract
+ Mangaansulfaat
+ Vitamine C
Calcium uit algen

Een natuurlijk aanvullend diervoeder voor honden, katten en paarden. 
CombiCare dient als ondersteuning van dieren met gewrichtsproblemen 
en/of motorische gebreken. 

Naarmate een hond, kat of paard ouder wordt, veel traint of hard werkt, kan 
de mobiliteit verslechteren. Dit verlies aan mobiliteit kan in verband worden 
gebracht met een tekortkoming aan essentiële behoeften, welke gewoon-
lijk worden vervuld door het dieet. Om ervoor te zorgen dat aan deze tekort-
komingen wordt voldaan, voorziet CombiCare uw dier van deze behoeften.

Glucosamine en Chondroïtine

Glucosamine en Chondroïtine
zijn essentiële macromoleculaire

stoffen in het kraakbeen en
synoviaal vocht.

Collageen type II

Enzymatisch behandeld collageen
type II, voor maximale absorptie.

Collageen is een essentieel onderdeel
van de macromoleculaire stoffen in

kraakbeen en gewrichtsvloeistof.

MSM

 MSM is een organisch gebonden
zwavel, welke goed opneembaar

is door het lichaam.

Vitamine C

 Vitamine C heeft een positief effect op
de gewrichten vanwege de antioxiderende
eigenschappen. Het heeft al een positief effect
wanneer toegediend in lage concentraties. 

Mangaansulfaat
 

Mangaansulfaat speelt een belangrijke
rol in de synthese van proteoglycanen

en optimaliseert het effect van de andere
ingrediënten. Daarnaast versterkt het de

werking van glucosamine.

Boswellia serrata-extract

Een boom afkomstig uit India, waarvan
het sap al eeuwenlang wordt gebruikt
bij behandeling tegen gewrichtspijn. 
Recent onderzoek heeft uitgewezen
dat de positieve effecten gerelateerd

zijn aan de organische zuren in de Boswelia.

Algencalcium

Algencalcium in een natuurlijk
voorkomende bron van biologisch

actief calcium en bevat een breed scala
aan sporenelementen en mineralen.

CombiCare bevat:

Samenstelling
CombiCare bestaat uit motorische- en gewricht ondersteunende 

ingrediënten welke nodig zijn voor dieren.

CombiCare 


