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…for daglig bevægelse



Stærke led – i alle livsfaser

Forudsætningen for et aktivt katteliv er et vel-
fungerende bevægelsesapparat, hvor knogler, 
muskler og ikke mindst fuldt funktionsdygtige 
led er vigtige. Bindevævsstrukturen i leddene 
med ledkapsler, brusk, sener og ledbånd har 
brug for en tilstrækkelig tilførsel af de rigtige 
næringsstoffer, for at leddene er fuldt funkti-
onsdygtige.

Nu kan du få Canosan™specielt til 
katte. Canosan™ er et naturligt 
kosttilskud, der bidrager til at sikre, at 
din kat har stærke led i alle livsfaser.

Canosan™ —  tilpasset til katte

Tre vigtige ingredienser, som giver din kat 
stærke led:

Glukosaminoglykaner (GAG’er) er vigtige byg-
gesten i brusk, sener, ledbånd og ledkapsler og 
sikrer stabilitet og elasticitet i leddene.

Langkædede flerumættede fedtsyrer hjælper 
organismen med at lindre betændelsestilstan-
de.

Komplekse kulhydrater bidrager til at ned-
sætte mængden af betændelsesfremkalden-
de elementer i blodkarrene og letter dermed 
transporten af næringsstoffer til deres be-
stemmelsessted.



Koldpresningsmetoden 
giver den bedste kvalitet

Kun Canosan™ indeholder Gonex™ med 
aktivt ekstrakt af grønlæbet musling 
(GLME). 
Den grønlæbede musling “perna canali-
culus” opdrættes på særlige farme i det 
nordlige og sydlige New Zealand

Høsten finder sted på det tidspunkt, 
hvor der er den højeste koncentration af 
aktive stoffer i muslingen. 
I modsætning til fremgangsmåden 
ved andre produkter med grønlæbet 
musling er det her særligt udvalgte 
eksemplarer af “perna canaliculus”, der 
forarbejdes til Gonex™ med aktivt GLME 
i en kontrolleret og beskyttet fremstil-
lingsproces. 
Den certificerede forarbejdning af mus-
lingens bløddele med den skånsomme 
koldpresningsmetode sikrer, at der 
opnås den optimale effekt af bestand-
delene.

Den særlige Gonex™ 
-koldpresningsmetode giver den højeste 
kvalitet og den maksimale effekt af 
bestanddelene – derved opnås den 
fysiologiske effekt af Canosan™.
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Aktive bestanddele

Kun de bedste vælges ud



Hvorfor har katte slidgigt?

Mange katte, specielt ældre katte ( over 8 år), 
rammes af kroniske ledsygdomme (osteoar-
troser), der kan have mange forskellige årsa-
ger. Ofte begynder det med nedsat tilførsel af 
næringstoffer til leddene. 
Derudover falder stofskiftet med alderen, 
hvilket også har betydning for leddene. 
Ledstrukturerne i knoglerne ændrer sig, og der 
opstår ofte tilbagevendende betændelsestil-
stande, som giver smerter. Desuden stiger risi-
koen for sygdomme som følge af overvægt og 
manglende bevægelse hos mange indekatte

Har du også lagt mærke til det 
hos din kat?

I starten viser katten ikke tydeligt, at den ikke 
har det godt. Derfor gælder det om at kunne 
tyde de skjulte tegn, som katten udsender. 
Det er bl.a. følgende:

Øget søvnmængde  
Primært sovepladser i lav højde  
Mindre hyppig hvæsning af kløer og 
rensning af pels
Stiv gang  
Ændret adfærd over for f.eks. ejeren 



Canosan™ med aktivt 
Gonex™-GLME – øger kattens 
livskvalitet

Canosan™ med aktivt Gonex™-GLME 
indeholder vigtige elementer til stofskiftet 
og bidrager til at sikre optimal tilførsel af 
næringsstoffer til leddene. 
Derfor er Canosan™-tyggetabletterne me-
get velegnede til at støtte den normale 
funktion i leddet. Ved fremskreden sygdom 
anbefales det at give Canosan™ som sup-
plement til behandling med et smerte- og 
betændelsesdæmpende middel. 
Canosan™ er ikke kun velegnet ved kroniske 
ledsygdomme. Det er ligeledes et vigtigt 
supplement, når katten skal komme sig 
efter ledskader eller ledoperationer.



Er din kat overvægtig?
Det tærer på leddene...…

Katte bliver ældre og ældre, og risikoen for 
slidgigt er tredoblet i løbet af de sidste 40 
år. Desuden stiger risikoen for sygdomme 
som følge af overvægt og manglende bevæ-
gelse hos mange indekatte. 
Canosan™-tyggetabletterne til katte har en 
positiv indvirkning på led og bevægelighed, 
og med kun 2 kalorier pr. tablet er de meget 
velegnede til regelmæssigt at give katten en 
sund belønning. 

Den naturlige næring 
til leddene 

Kun 2 kcal 

pr. tablet

Canosan™ Cat                                           



Et aktivt katteliv 

med Canosan™
Canosan™ Cat                                           



lege, klatre, springe, jage
og med jævne mellemrum 
tage på strejftog i deres 
territorium…

For at kunne klare alle disse 
aktiviteter skal katten have
et velfungerende 
bevægelsesapparat.

Du kan bidrage til, at din kat har 
stærke og velfungerende led!

KATTE 
elsker at… 





Canosan™ med Gonex™ – 
specielt til katte

Indeholder vigtige elementer 
til stofskiftet, som har 
betydning for leddene

Bidrager til at mindske 
slitage i leddene

Øger livsglæden hos 
ældre katte

Den sunde godbid
                   til leddene

Canosan™-tyggetabletter
Dosering: Katte op til 5  kg: 1 tablet, 
katte op til 10  kg: 2 tabletter
Ingredienser: Gær, muslingekød, 
vegetabilske proteinekstrakter
Indholdsstoffer: Råprotein 24 %, råaske 10 
%, råfedt 2 %, råfibre <  1 %



Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52, 2100 København Ø
Tlf.: 39 15 88 88

Canosan™                                           
Den sunde godbid til leddene – 
giver aktive og stærke led.

Særligt til katte –                           
fordi katte er noget særligt!
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