
 

 

Synopet Hond  

 

Synopet Hond is een vloeibaar aanvullend diervoeder voor soepele gewrichten* van 

honden.  

In Synopet Hond wordt de unieke GLMax™ Groenlipmossel gebruikt. GLMax™ is vloeibaar 

en bevat alle oorspronkelijke ingrediënten van de Groenlipmossel (Perna canaliculus) in hun 

natuurlijke vorm en samenhang (het betreft 100% pure Groenlipmossel). 

BCM-95® Curcumine (Curcuma longa) en Zwarte bes (Ribes nigrum)-blad vullen de 

werking van GLMax™ aan, maar via andere mechanismen. Daarom is deze synergetische 

totaalformule al snel zichtbaar effectief in de gewrichten* van honden. 

Daarnaast bevat Synopet Vitamine C voor het behoud van gezond kraakbeen**. Samen helpt 

dit bij het behoud van een goed gevoel tijdens het bewegen. Als extra ondersteuning is aan 

Synopet Vitamine D3 toegevoegd. 

 

Gebruik en dosering 
Steeds goed schudden voor gebruik. Synopet kan tegelijk met het gewone voedsel gegeven 

worden.  

 honden <10 kg: 3 ml per dag 

 honden <30 kg: 5 ml per dag 

 honden <45 kg: 7,5 ml per dag 

 honden >45 kg: tot 10 ml per dag 

Een kuur duurt normaal 40 dagen, bij kleine honden tot 10 kg is een kuur van 25 dagen 

doorgaans lang genoeg. De aanbevolen dosering mag gedurende 10 dagen in uitzonderlijke 

gevallen worden verdubbeld. 

 

 

 

http://www.synofit.nl/glmax/
http://www.synofit.nl/groenlipmossel/
http://www.synofit.nl/curcumine/


 

 

Waarschuwing 
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Niet aan 

drachtige teven voeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Let op: voor honden zwaarder dan 10 kg is er de verpakking met 200 ml Synopet, de 

verpakking met 75 ml Synopet bevat niet voldoende vloeistof om met honden zwaarder dan 

10 kg een hele kuur te volgen! 

Samenstelling 
Voedermiddelen: GLMax™ Groenlipmossel (Perna canaliculus), Turmeric (Curcuma longa). 

Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine C (Ascorbinezuur): 17.000 mg, Vitamine D3 

(Cholecalciferol): 2.000 I.E., Ribes nigrum extract: 18.000 mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Conservering: Citroenzuur, Melkzuur, Kaliumsorbaat. 

Bewaren 
Bewaren bij: 5-25°C. Geopende verpakking bij voorkeur koel bewaren. Buiten bereik van 

kinderen bewaren. Geopende verpakking 45 dagen houdbaar. 

Inhoud 

Synopet hond is verkrijgbaar in 75 ml en 200 ml 

* Synopet Hond bevat Curcumine en Zwarte bes-blad 

** Synopet Hond bevat Vitamine C 

SKU:SYN0012 

EAN:4027671012299 

Inhoud: 75 ml 

 

SKU : SYN0002 

EAN : 4027671012305 

Inhoud : 200 ml 

http://www.synofit.nl/producten/200-ml-synopet/
http://www.synofit.nl/glmax/
http://www.synofit.nl/curcumine/
http://www.synofit.nl/curcumine/

