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Fortiflex  
 
  
 
 
 
 
 
 
Samenstelling Bevat per tablet resp. 225 / 375 / 525 mg chondroïtinesulfaat, resp. 225 / 375 / 525 mg chitosan, vlees 

en bijproducten (gevogelte), suikers, gist, magnesiumstearaat en mineralen. 
 Analytische bestanddelen: ruw eiwit 22%, ruw vezel 40,5%, ruwe olie en vetten 2,7% en as 7,4%. 
 Toevoegingsmiddelen (per kg): sporenelementen: 3b8.11, seleniummethionine (organische vorm  

van selenium) geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (geïnactiveerde selenium 
gist): 29,9 g (equivalent van 13,2 mg organische selenium). Bevat per tablet resp. 20 µg/ 34 µg / 48 µg 
selenium. 

  
Eigenschappen Chondroïtinesulfaat is een bestanddeel van het kraakbeen en ondersteunt de gewrichten en de 

bewegingsfuncties. Chitosan heeft een beschermend effect op het chondroïtinesulfaat tegen 
hydrolytische enzymen. De antioxiderende eigenschappen van seleniummethionine helpen bij het 
vertragen van de veroudering van gewrichten. Samen ondersteunen deze ingrediënten het onderhoud 
van de gewrichten en het bewegingsstelsel. 

 
Doeldier  Hond en kat 
  
Indicaties Aanvullend diervoeder ter ondersteuning van de gewrichten en het bewegingsstelsel. 
 
Toediening/dosering Katten: 1/2 tablet Fortiflex 225 per dag gedurende een periode van 1-2 maanden. Honden tot 15 kg 

lichaamsgewicht: 1 tablet Fortiflex 225 per dag gedurende een periode van 1-2 maanden. Honden 
tussen 15-25 kg lichaamsgewicht: 1 tablet Fortiflex 375 per dag gedurende een periode van 1-2 
maanden. Honden tussen 25-40 kg lichaamsgewicht: 1 tablet Fortiflex 525 gedurende een periode van 
1-2 maanden. Honden >40 kg lichaamsgewicht: 2 tabletten Fortiflex 525 gedurende een periode van 1-
2 maanden. De behandeling kan onbeperkt worden herhaald. 

 
Voorzorgen Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. 
 
Bewaarcondities/Houdbaarheid Droog bewaren tussen 15-25°C. Houdbaar tot: zie stempel verpakking. 
 
Verpakking Doos met 3 blisters à 10 tabletten. 
 
Registratienummer  NR 
 
Kanalisatie  Vrij 
 
Artikelnummer  90.006.50 Fortiflex 225, 30 tabletten 
  90.006.55 Fortiflex 375, 30 tabletten 
  90.006.60 Fortiflex 525, 30 tabletten 
 
EAN code     8714076003675 Fortiflex 225 
     8714076003682 Fortiflex 375 
     8714076003699 Fortiflex 525 
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