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łaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym dla 
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Naturalny produkt w postaci gryzaków o działaniu przeciwbólowym i 
przeciwzapalnym dla psów o umiarkowanym zużyciu stawów.

  Skład
(w kolejności malejącej): 
Drożdże browarniane, metylo-sulfonylo-
-metan, gliceryna, serwatka, tłuszcz kacz-
ki, olej rzepakowy, lecytyna sojowa, mal-
todekstryna, siarczan wapnia.

Składniki w ujęciu analitycznym:

Białko surowe 18,30%; oleje i tłuszcze su-
rowe 9,31%; błonnik surowy 0,76%; popiół 
surowy 4,07%. wilgotność 5,25%.

  Opakowanie
Opakowanie zawiera 60 gryzaków.

Składniki aktywne (w jednym gryzaku):
Metylo-sulfonylo-metan (MSM) 500 mg

Właściwości i mechanizm działania
Metylo-sulfonylo-metan (MSM) jest naturalnym związkiem organicznym bogatym w siarkę 
(34% siarki pierwiastkowej). Występuje naturalnie w wielu produktach żywnościowych takich 
jak: niektóre owoce, warzywa, ziarna i mięso. MOM jest białą substancją krystaliczną, bezwon-
ną i ma lekko gorzki smak. MOM jest metabolitem dimetylosulfotlenku (DMSO).

MOM dostarcza siarkę, która jest niezbędna w organizmie do scalania   łańcuchów białkowych 
w komórkach tkanki łącznej, włosach i paznokciach oraz do tworzenia cysteiny, niezbędnego 
aminokwasu w produkcji kolagenu, naturalnego składnika tkanki łącznej w stawach i więza-
dłach. 

Odkryto, że stawy koni z artretyzmem mają niższy poziom siarki o około 1/3 niż stawy normal-
ne. Badania in vitro wykazały, że MOM ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. 

W podwójnie ślepej próbie u osób z zapaleniem stawu kolanowego stosowanie MOM spowo-
dowało znaczne zmniejszenie bólu, poprawę kliniczną i zdolności do wykonywania czynności w 
życiu codziennym w porównaniu z placebo.

Inne badania przeprowadzone na ludziach i zwierzętach wykazały, że MOM zmniejsza ból i stan 
zapalny, zwiększa elastyczność stawów i skraca czas rekonwalescencji. 

Mechanizm działania przeciwzapalnego MOM jest niezależny od inhibitorów Cyclooxygenazy-2.

.

Gatunki docelowe: 

CECHY PRODUKTU:
• Wykazuje naturalne i delikatne działanie przeciwbólowe  

i przeciwzapalne.
• Produkt pierwszego wyboru do stosowania profilaktycznego 

u starszych psów 
• (powyżej 7 roku życia), psów sportowych i pracujących.
• Poprawia możliwości ruchowe i jakość życia.
• Idealny do długotrwałego stosowania z powodu braku  

efektów ubocznych.
• Pozwala ograniczyć/wyeliminować stosowanie środków 

przeciwzapalnych.
• Bezpieczny - bez skutków ubocznych które mogą występo-

wać przy stosowaniu niesterydowych środków przeciwzapal-
nych (NSAID).

• Przygotowany w postaci smacznych gryzaków co ułatwia jego spożycie.
• Odpowiedni dla wszystkich ras i grup wiekowych psów.
• Ekonomiczny - niskie dzienne koszty stosowania.
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Wskazania do stosowania
• Zmniejszenie bólu i stanu zapalnego oraz poprawa mobilności i jakości życia u psów z 

umiarkowanym zużyciem stawów spowodowanym wiekiem, urazem lub intensywnym wy-
siłkiem fizycznym. 

• Zaleca się, aby stosować MULTIVA® Motion prewencyjnie u starszych psów (osiągnięcie 
równoważnika 50 lat u ludzi: 7 lat u dużych ras; 7,5 u ras średnich; oraz 8,5 u małych ras) 
w celu poprawy komfortu, mobilności i jakości życia. 

• U psów które wykonują intensywny wysiłek fizyczny (sport, praca) MULTIVA® Motion, po-
dawany regularnie, pomaga zapobiegać urazom poprzez utrzymywanie prawidłowej struk-
tury i funkcji stawów oraz ich tkanki łącznej. 

• Wskazane również jest stosowanie MULTIVA® Motion jako wsparcie w przewlekłym pro-
cesie zapalnym u psów z długotrwałymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, wątrobowy-
mi, zaburzeniami nerek lub starszych psów.

Preparat MULTIVA® Motion jest dedykowany do stosowania u psów.

Bezpieczeństwo stosowania 

Badanie u osób, które trwało 30 dni, przy dawce 2600 mg/dobę, nie wykazało żadnych skutków 
ubocznych.

Badania na szczurach wykazały, że MOM jest dobrze tolerowany zarówno przy ostrym przedaw-
kowaniu (2 g/kg w pojedynczej dawce), jak i przy przewlekłym przedawkowaniu (1,5 g/kg przez 
90 dni).

Dawkowanie
Jeden gryzak na 15 kg masy ciała, raz dziennie lub podzielony na dwie dawki poranną i wie-
czorną.

UWAGA
VetNova jest pionierem w rozwoju technologii gryzaków do stosowania jako suplementy diet 
dla kotów i psów. 

W przeciwieństwie do tabletek, kapsułek itp., które są podawane w sposób niejako „wymuszo-
ny” do jamy ustnej, aby być pewnym, że zostaną one połknięte, gryzaki mogą i powinny być 
podawane swobodnie w misce dla zwierząt, tak aby zwierzę mogło spożyć je dobrowolnie. 

Niektóre nieśmiałe koty i psy potrzebują czasu, aby zaakceptować formę swobodnego dostępu 
i dobrowolnego spożywania gryzaków. 

W pierwszym tygodniu podawania gryzaków można stosować następujące strategie ułatwia-
jące ich spożywanie: 

• Zmniejszyć dawkę i stopniowo ją zwiększać,
• Podzielić dawkę dzienną na dwie oddzielne dawki (rano i wieczorem), 
• Rozdrobnić gryzak i wymieszać z karmą dla zwierząt lub innym pokarmem będącym  

atrakcyjnym dla zwierzęcia.
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Produktów VetNova szukaj w do-
brych klinikach weterynaryjnych 
oraz sklepach zoologicznych.

Aktualną listę punktów sprzedaży 
znajdziesz w oficjalnym serwisie 
www.VetNova.pl

Oficjalny i wyłączny dystrybutor 
produktów VetNova w Polsce:

P.P.H.U. Zoo-Vet Sp. z o.o.

ul. Cicha 6
05-825 Grodzisk Mazowiecki

+48 501 756 369
+48 22 755 20 34

zoovet@zoovet.pl
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  Gdzie kupić?








