
Tá najvyššia a overená kvalita 
pre vášho miláčika

- kolagén ktorý funguje!



Jedinečný, prémiový morský kolagén 
pre kone a zvieratá, ktorý naozaj 

pomáha.

Benefity pravidelného dopĺňania 
kvalitného bioaktívneho kolagénu už 

môžu pocítiť aj vaši maznáčikovia. 

Značka Inca Collagen priniesla na trh 
aj prémiový trojzložkový 

hydrolyzovaný kolagén pod názvom 
Incapet Collagen, určený pre kone, 

psov a mačky.



Čo robí kolagén v tele koňa a prečo by ho kone mali brať:

Kolagén je bielkovina tvorená tromi proteínovými vláknami. Pod mikroskopom 
vyzerá ako trojitá špirála, ktorá sa skladá približne z 20 druhov aminokyselín. Ak 
sa rozhodnete podávať zvieraťu kolagénové prípravky, je dôležité, aby mali 
rovnakú molekulárnu štruktúru, aby si ho organizmus bral ako vlastný a bol 
dosiahnutý ten najsilnejší možný účinok.

Kolagén pozitívne ovplyvňuje bunkovú obnovu, regeneráciu a výživu kože, 
kopýt, rohoviny a srsti. Ovplyvňuje pevnosť kostí, šliach a hojenie mäkkých 
tkanív.

V tele zvieraťa sa kolagén prirodzene tvorí, ale jeho produkcia sa s vekom 
dospelého zvieraťa znižuje a objavujú sa známky starnutia. Doplnením kolagénu 
do obľúbeného krmiva tento proces významne spomalíte.



S akými problémami pomôže Incapet Collagen Vášmu koňovi?

• Pomáha posilniť chrupavky, mäkké tkanivá, kĺby
• Pomôže spevniť kosti
• Zlepšuje kvalitu srsti, kvalitu kopýt
• Pomôže posilniť zuby
• Pomáha pri hojení a regenerácii pokožky pri rôznych kožných problémoch
• Zlepšuje a napomáha hojeniu rán po rôznych chirurgických zákrokoch a zraneniach
• Zlepšuje mobilitu a zmierňuje bolestivosť pri osteoartróze

• Pomáha pri celkovej regenerácii zvierat s vysokou fyzickou záťažou
• Výrazne pomôže zlepšiť mobilitu starších zvierat

• Napomôže liečeniu úrazov ako: operácia, krívanie, opuchy kĺbov, bolestivé kĺby, 
degeneratívne či iné ochorenia kĺbov, dysplázia bedier alebo iná dysplázia, luxácia 
jabĺčka



Ako užívať Incapet Collagen?

• Incapet Collagen je určený k dlhodobému 

podávaniu. Je potrebné prejsť úvodnú 2 až 3 

mesačnú každodennú kúru a podľa kondície a veku 

zvieraťa pokračovať.

• V období gravidity, po pôrode, či po chorobe a 

úraze je možné dávky vždy navýšiť.

• Vďaka tomu, že Incapet Collagen je 100% čistý a 

bez akýchkoľvek iných prísad nespôsobuje 

zvieratám žiadne tráviace ťažkosti a alergické 

reakcie.

• Obsah vrecúška pridajte do krmiva tesne pred 
kŕmením

• Odporúčané dávkovanie: 1 vrecúško (3 g) 1 × denne 



Benefity užívania Incapet Collagenu: 

Výberom vhodného krmiva a užívaním správnej kĺbovej výživy

vieme u mnohých zvierat predísť napríklad problémom s kĺbami, 

ktoré spôsobujú bolesti a problémy s pohybom najmä pri 

osteoartróze, alebo vo vyššom veku. Prevencia je teda najlepšia 

cesta k zdravým kĺbom a kvalitnému životu.

Incapet Collagen je 100% Bio-aktívny kolagén, ktorý pozitívne 

ovplyvňuje organizmus zvieraťa, jeho regeneráciu a výživu, kvalitu 

srsti a kože, rohovinu kopýt a pohybový aparát. Je vhodný pre 

kone, psy a mačky ako doplnok krmiva. 

Balenie Incapet Collagenu obsahuje 30 dávok po 3g čistého prášku 

100% bio-aktívneho rybacieho kolagénu. Obsahuje prémiový 

kolagén typu I, II, III. 



Kolagén, ktorý naozaj zvieratám pomáha

• NAOZAJ FUNGUJE

• 5 rokov overených účinkov na ľudoch

• Nezaťažuje tráviaci trakt zvierat – je to čistá 

organizmu vlastná a prirodzená látka

• Certifikovaný produkt najvyššej kvality

• Jediný svojho druhu na našom trhu

• Bežné výživové doplnky pre zvieratá obsahujú 

hlavne hovädzie a bravčové kolagény, ktoré sa 

kvalitatívne a účinkom ani zďaleka nepribližujú 

bioaktívnemu morskému kolagénu 

• Zvieratám chutí práve pre jeho jemnú rybaciu vôňu

• Každá dávka je balená separátne pre zachovanie tej 

najvyššej kvality
Odborný garant: 
Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.



Referencie od spokojných zákazníkov: Stále narastajúci počet spokojných klientov.

Natálie Pavlíková
chovateľka koní

Inca Collagen a Incapet Collagen poznám od samého začiatku, vďaka jeho zakladateľke 
Romane Ljubasové, s ktorou sme sa stretávali na výstave arabských koní. Vtedy mi dala 
vzorku a ja som ho sama otestovala a výsledok bol skvelý! Prestali sa mi lámať nechty, 
rástli mi vlasy, že som nestačila dofarbovať a riasy som mala ako bábika. Po nejakom 
čase som sa rozhodla podávať ho svojej kobyle Coco – mala problémy so šlachami, 
nerástla jej veľmi hriva a s kopytami som tiež nebola veľmi spokojná. Po 14 dňoch 
užívania kolagénu jej začala rásť krásna hriva, leskla sa jej srsť a šľachy sa zdali 
pevnejšie. Už to sú 2 roky, čo dostáva kolagén každý deň a od tej doby nemala žiadny 
problém, má aj lepšiu imunitu a keď príde z výbehu s nejakým drobným zranením, tak 
sa jej poranenia rýchlejšie hoja.
Vo februári som zachránila jedného valacha pred bitúnkom. Hneď som volala Romči, čo 
sa stalo a ona je taká dobrá duša, že mi poslala 3 krabičky len pre Lamdarasa. Bol 
vychudnutý, imunita žiadna, šľachy a kopytá v žalostnom stave, boľavý chrbát a žiadna 
iskra v oku. Teraz je to len 3 mesiac od začiatku užívania a Lamdaras už žije 
plnohodnotný život. 

https://www.instagram.com/sisters_of_fairytale_horses/


Gabriela Zorgovská
chovateľka koní

Máme malú rodinnú stajňu. Dcéra je vášnivá koníčkárka a 
samozrejme im dáva to najlepšie. Naše kone užívajú Incapet
Collagen pár mesiacov, dávali sme im to ako prevenciu pred 
sezónou. Môžem povedať, že za tú dobu sa im výrazne oživila 
srsť, je hebká, lesklá a doslova žiari. Tiež kopytá sú silnejšie a 
kone vyzerajú už na pohľad úplne zdravé. Máme z toho veľmi 
dobrý pocit. Ďakujeme.

Referencie od spokojných zákazníkov: Stále narastajúci počet spokojných klientov.

http://www.precitaj.online/hipoterapia-dokaze-liecit-a-rozdavat-dobru-naladu/


Referencie od spokojných zákazníkov: Stále narastajúci počet spokojných klientov.

Chilli chocolate
Stajňa PD Senica

Dostali sme odporúčanie na užívanie kolagénu 
pre naše kone. Keď naše kone aktívne závodia, 
trpia rôznymi úrazmi. Veľmi si želáme podporiť 
ich výkonnosť a prevenciu pred úrazmi. Incapet
Collagen užívajú zatiaľ dva kone v našej stajni, 
jeden na regeneráciu kĺbov a zlepšenie výkonu 
a druhý na zlepšenie artrózy. Ich stav 
sledujeme.

http://www.pdsenica.eu/


Referencie od spokojných zákazníkov: Stále narastajúci počet spokojných klientov.

Lucia a koník Gandalf

Gandalf trpieva bolesťami, ktoré súvisia s 
opotrebovaným chrupom a kĺbmi. Neraz ťažko 
vstával, odmietal pohyb a málo žral. Dozvedela som 
sa, že na zvýšenie vitality a zmiernenie bolesti zvierat 
pomáha kolagén. Objavila som výživový doplnok 
Incapet Collagen. Po troch mesiacoch každodenného 
užívania už sa dokáže opäť s ľahkosťou postaviť na 
nohy, behať a robiť radosť celej našej rodine. Sme 
šťastní, že Gandalf menej trpí bolesťami zubov a 
zlepšuje sa mu aj kvalita srsti.

https://incapetcollagen.com/sk/recenzie/


Referencie od spokojných zákazníkov: Stále narastajúci počet spokojných klientov.

Marián Štangel /Štangel racing

Kôň Vandual
Je to účastník minuloročnej Veľkej Pardubickej. Má 12 rokov a 
kolagén užíva preventívne na regeneráciu po záťaži a zlepšenie 
výkonu.
Majiteľ koníka - stajne Vandual



9 dôvodov prečo práve Incapet collagen



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

WWW: www.incapetcollagen.com

FB: https://www.facebook.com/IncaPetCollagen/

IG: https://www.instagram.com/incapet_collagen/

info@incacollagen.eu

http://www.incapetcollagen.com/
https://www.facebook.com/IncaPetCollagen/
https://www.instagram.com/incapet_collagen/
mailto:info@incacollagen.eu

