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WeJoint® 
garšīgās tabletes
Papildbarība locītavu veselības 
stiprināšanai suņiem un kaķiem. 
Ieteicams jauniem un augošiem 
dzīvniekiem, dzīvniekiem ar lielu 
�zisko aktivitāti un jebkuru 
locītavu slimību gadījumā 
(iekaisuma, traumu, deģeneratīvu 
slimību gadījumā vai pie locītavu 
imobilizācijas).

Akūtās situācijās vai terapijas sākumā ieteicamo devu var būt nepieciešams 
dubultot 15 dienas. 
Šo produktu nedrīkst izmantot pilnvērtīga uztura aizstāšanai.
Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.
Lietošanai dzīvniekiem.

wepharm.pt
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Terapeitiskās rekomendācijas un devas:

Līdz 10 kg
10 – 25 kg
25 – 40 kg
Virs 40 kg

Dzīvnieki ar ķermeņa svaru Devas
1 tablete WeJoint© Small Breed and Cats dienā
1 tablete WeJoint© Medium Breed dienā 
1 tablete WeJoint© Large Breed dienā
2 tabletes WeJoint© Large Breed dienā

WeJoint® tabletes sastāvs:

Iepakojums:

WeJoint Small Breed and Cats 30 tabletes
WeJoint Small Breed and Cats 120 tabletes
WeJoint Medium Breed 30 tabletes
WeJoint Medium Breed 120 tabletes
WeJoint Large Breed 30 tabletes
WeJoint Large Breed 120 tabletes

WeJoint®

Glikozamīna HCl 
Krila eļļa  
Hondroitīna sulfāts 
Metilsulfonilmetāns (MSM)
C vitamīns 
Cinka sulfāts  
Mangāns

Mazo šķirņu 
suņiem un kaķiem
225 mg
47,5 mg
95 mg
75 mg
22 mg
15 mg
1 mg

Vidējo šķirņu 
suņiem
360 mg
67,5 mg
135 mg
150 mg
35 mg
20 mg
2 mg

Lielo šķirņu 
suņiem
475 mg
100 mg
200 mg
250 mg
50 mg
30 mg
2 mg

wepharm.pt

Know us better!

@wepharm_animal_welfare

facebook.com/wepharm

VET- MED, 
Dzirnieku iela 24, 
LV-2167 Mārupe, Latvija. 
E-pasts: vet-med@vet-
med.lv, tālrunis: 800 000 82
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Normāla locītava 

Locītava ar artrītu

HONDROITĪNA SULFĀTS
Stimulē glikozaminoglikānu ražošanu hondrocītos, 
veicinot skrimšļa trieciena amortizācijas spēju. 
Uztur skrimšļa ūdens saturu un tā līdzsvaru, kā arī 
kopā ar kolagēnu nodrošina stiepes izturību. Tas ir 
atbildīgs arī par ūdeņaina un veselīga sinoviālā 
šķidruma uzturēšanu.

C VITAMĪNS
Organisma primārais antioksidants.
Askorbīnskābe neitralizē locītavu struktūrā radušos 
brīvo radikāļu iedarbību. Tai ir arī svarīga loma kā 
vielmaiņas kofaktoram locītavu procesos.

CINKA SULFĀTS 
Galvenais uztura mikroelements un būtisks visiem 
organisma fermentatīvajiem procesiem. Īpaši svarīgs 
skrimšļu veidošanā.

MANGĀNS
Šis oligoelements ir visizplatītākais 
glikoziltransferāžu (proteoglikānu sintēzē svarīgu 
skrimšļa un kaula veidošanai nepieciešamu 
enzīmu) kofaktors.

Locītavas dobums

Muskulis

Skrimslis

Locītavas kapsula

Kortikālais kauls

Saite

Iekaisums un locītavas 
telpas sašaurināšanās

Osteofīti
Kaula sabiezēšana

Locītavu slimību izplatība 
mazajiem dzīvniekiem ir 
augsta.
To var izraisīt veselas locītavas pārslodze vai normāla slodze 
predisponētā locītavā. Pro�laktiska pieeja un piemērota terapija ļauj 
atjaunot dzīves kvalitāti dzīvniekiem, kas cieš no osteoartrīta, vai pat 
novērst tā attīstību.

Galvenais ir izmantot pārbaudītas kvalitātes 
hondroprotektoru.

WeJoint® pilnīgi inovatīvā veidā apvieno vairākas ārstēšanas pieejas 
vienā unikālā formulā ar vienotu pieeju locītavu patoloģijai.
Ar atšķirīgiem iepakojumiem kaķiem un mazo suņu šķirnēm, vidējo 
un lielo suņu šķirnēm WeJoint® palielina produkta rentabilitāti, 
saglabā tā svaigumu un ļauj to lietot atbilstoši pieauguša vai augoša 
dzīvnieka izmēram.

Locītavu stiprināšana, 
atjaunošana, sāpju un 
iekaisuma kontrole vienā 
produktā. 
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GLIKOZAMĪNA HIDROHLORĪDS 
Būtisks locītavu funkcijas uzturēšanai, arī sintezē 
skrimšļa un sinoviālā šķidruma sastāvdaļu - 
glikozaminoglikānu. Palielina locītavas kustīgumu, 
elastību un locītavu struktūtu nestspēju. Hidrohlorīda 
formā, kas nodrošina augstu šī glikozamīna avota 
pieejamību.

METILSULFONILMETĀNS (MSM) 
Spēj mazināt iekaisumu un kontrolēt sāpes locītavu 
slimību gadījumā. Ļauj ievērojami uzlabot dzīves 
kvalitāti un palielināt locītavu kustīgumu.

KRILA EĻĻA 
Bioaktīvākais un tīrākais omega-3 neaizvietojamo 
taukskābju, eikozapentaēnskābes (EPA) un 
cervonskābes (DHA), avots ar pierādītu darbību 
proiekaisuma un pretiekaisuma mediatoru (citokīnu un 
leikotriēnu) kontrolē un ekspresijā, kā arī COX-2 gēnu 
ekspresijā. Ar augstu astaksantīna saturu, kas ir spēcīgs 
karotinoīdu grupas antioksidants ar pretiekaisuma un 
pretsāpju iedarbību. Astaksantīna iekļaušana omega-3 
fosfolipīdu veidotās micellās nodrošina pareizu 
absorbciju, padarot krila eļļu īpaši biopieejamu.


