Ta nejvyšší a ověřená kvalita
pro vašeho mazlíčka
- kolagén který funguje!

Jedinečný prémiový mořský kolagen
pro koně a zvířata, který opravdu
pomáhá.
Benefity pravidelného doplňování
kvalitního bioaktivního kolagenu už
mohou pocítit i vaši mazlíčci.
Značka Inca Collagen přinesla na trh i
prémiový třísložkový hydrolyzovaný
kolagen pod názvem Incapet Collagen,
určený pro koně, psy a kočky.

Co dělá kolagen v těle koně a proč by ho koně měli brát:
Kolagen je bílkovina tvořená třemi proteinovými vlákny. Pod
mikroskopem vypadá jako trojitá spirála, která se skládá přibližně
z 20 druhů aminokyselin. Pokud se rozhodnete podávat zvířeti
kolagenové přípravky, je důležité, aby měly stejnou molekulární
strukturu, aby ho organismus přijal jako vlastní a byl dosažený ten
nejsilnější možný účinek.
Kolagen pozitivně ovlivňuje buněčnou obnovu, regeneraci a výživu
kůže, kopyt, rohoviny a srsti. Ovlivňuje pevnost kostí, šlach a hojení
měkkých tkání.

V těle zvířete se kolagen tvoří přirozeně, ale jeho produkce se s
přibývajícím věkem zvířete snižuje a objevují se známky stárnutí.
Doplněním kolagenu do oblíbeného krmiva tento proces významně
zpomalíte.

S jakými problémy pomůže Incapet Collagen vašemu koni?
• Pomáhá posílit chrupavky, měkké tkáně, klouby
• Pomůže zpevnit kosti
• Zlepšuje kvalitu srsti, kvalitu kopyt
• Pomůže posílit zuby
• Pomáhá při hojení a regeneraci pokožky při různých kožních problémech
• Zlepšuje a napomáhá hojení ran po různých chirurgických zákrocích a zraněních
• Zlepšuje mobilitu a zmírňuje bolestivost při osteoartróze
• Pomáhá při celkové regeneraci zvířat s vysokou fyzickou zátěží
• Výrazně pomůže zlepšit mobilitu starších zvířat
• Napomůže léčení úrazů jako: operace, kulhání, otoky kloubů, bolestivé klouby,
degenerativní či jiné onemocnění kloubů, dysplazie kyčlí nebo jiná dysplazie, luxace čéšky

Jak užívat Incapet Collagen?
• Incapet Collagen je určen k dlouhodobému
podávání. Je třeba nasadit úvodní dvou - až tříměsíční
každodenní kúru a podle kondice a věku zvířete
pokračovat.
• V období gravidity, po porodu, po nemoci, nebo při
úrazu je možné dávky vždy navýšit.

• Díky tomu, že Incapet Collagen je 100% čistý, bez
jakýchkoliv jiných přísad, nezpůsobuje zvířatům žádné
trávicí potíže ani alergické reakce.
• Obsah sáčku přidejte do krmiva těsně před krmením.
• Doporučené dávkování: 1 sáček (3 g) 1 × denně.

Benefity užívání Incapet Collagen:
• Výběrem vhodného krmiva a užíváním správné kloubní výživy
dokáže u mnoha zvířat předejít například problémům s klouby,
které způsobují bolesti a potíže s pohybem zejména při
osteoartróze, nebo ve vyšším věku. Prevence je tedy nejlepší cesta
ke zdravým kloubům a kvalitnímu životu.
• Incapet Collagen je 100% bio-aktivní kolagen, který pozitivně
ovlivňuje organismus zvířete, jeho regeneraci a výživu, kvalitu srsti
a kůže, rohovinu kopyt a pohybový aparát. Je vhodný pro koně, psy
a kočky jako doplněk krmiva.
• Balení Incapet Collagene obsahuje 30 dávek po 3g čistého prášku
100% bio-aktivního rybího kolagenu. Obsahuje prémiový kolagen
typu I, II, III.

Kolagen, který opravdu zvířatům pomáhá
• OPRAVDU FUNGUJE
• 5 let ověřených účinků na lidech
• Nezatěžuje trávicí trakt zvířat - je to čistá, organismu
vlastní a přirozená látka
• Certifikovaný produkt nejvyšší kvality
• Jediný svého druhu na našem trhu
• Běžné výživové doplňky pro zvířata obsahují hlavně
hovězí a vepřové kolageny, které se kvalitativně a účinkem
ani zdaleka nepřibližují bioaktivnímu mořskému kolagenu
• Zvířatům chutná právě pro jeho jemnou rybí vůni
• Každá dávka je balená separátně kvůli zachování té
nejvyšší kvality

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

Reference od spokojených užívatelů: Neustále narústající počet spokojených klient užívatelů.
Natálie Pavlíková
chovatelka koní
Inca Collagen a Incapet Collagen znám od samého začátku, díky jeho zakladatelce Romaně
Ljubasové, se kterou jsme se potkávaly na výstavě arabských koní. Tenkrát mi dala vzorek a já ho
sama otestovala a výsledek byl skvělý! Přestaly se mi lámat nehty, rostly mi vlasy, že jsem nestačila
dobarvovat a řasy jsem měla jako panenka. Po nějakém čase jsem se rozhodla jej podávat své klisně
Coco – měla problémy se šlachama, nerostla jí moc hříva a s kopytama jsem také nebyla moc
spokojená. Po 14 dnech užívání kolagenu jí začala růst krásná hříva, leskla se jí srst a šlachy se
zdály pevnější. Už to jsou 2 roky, co dostává kolagen každý den a od té doby neměla žádný
problém, má i lepší imunitu a když příjde z výběhu s nějakým drobným zraněním, tak se rychleji
hojí.
V únoru jsem zachránila jednoho valacha před jatky. Hned jsem volala Romče, co se stalo a ona je
tak dobrá duše, že mi poslala 3 krabičky jen pro Lamdarase. Byl vyhublý, imunita žádná, šlachy a
kopyta v žalostném stavu, bolavá záda a žádná jiskra v oku. Teď je to pouhé 3 měsíce užívání a
Lamdaras už žije plnohodnotný život, podkovy jsou potřeba už jen na přední nohy, má krásnou srst,
pevnou kůži a celkový zdravotní stav je už v normě.
Incapet Collagen a Inca Collagen zachraňuje životy! A nejen lidské, psí a kočičí, ale i ty koňské!

Reference od spokojených užívatelů: Neustále narústající počet spokojených užívatelů.

Gabriela Zorgovská
chovatelka koní
Máme malou rodinnou stáj. Dcera je vášnivá koníčkářka a
samozrějmě jim dává to nejlepší. Naše koně užívají Incapet
Collagen pár měsíců, dávali jsme jim ho jako prevenci před
sezónou. Můžu říct, že za tu dobu se jim výrazně oživila srst, je
hebká, lesklá a doslova září. Také kopyta jsou silnější a koně
vypadají již na pohled zcela zdravě. Máme z toho velmi dobrý
pocit. Děkujeme.

Reference od spokojených užívatelů: Neustále narústající počet spokojených užívatelů.

Chilli Chocolate
Stáj PD Senica
Dostali jsme doporučení na užívání kolagenu
pro naše koně. Aneb, když naše koně aktivně
závodí, trpí různými úrazy. Velmi si přejeme
podpořit jejich výkonnost a prevenci před úrazy.
Incapet Collagen užívají zatím dva koně v naší
stáji, jeden na regeneraci kloubů a zlepšení
výkonu a druhý na zlepší artrózy. Jejich stav
sledujeme.

Reference od spokojených užívatelů: Neustále narústající počet spokojených užívatelů.
Lucie a kůň Gandalf
chovatelka koní

Gandalf trpívá bolestmi, které souvisejí s
opotřebovaným chrupem a klouby. Nejednou těžko
vstával, odmítal pohyb a málo žral. Dozvěděla jsem
se, že na zvýšení vitality a zmírnění bolesti zvířat
pomáhá kolagen. Objevila jsem výživový doplněk
Incapet Collagen. Po třech měsících každodenního
užívání už se dokáže opět s lehkostí postavit na nohy,
běhat a dělat radost celé naší rodině. Jsme
šťastní, že Gandalf méně trpí bolestmi zubů a
zlepšuje se mu i kvalita srsti.

Reference od spokojených užívatelů: Neustále narústající počet spokojených užívatelů.

Marián Štangel /Štangel racing
Kůň Vandual
Je to účastník loňské Velké Pardubické. Je mu 12 let a kolagen
užíva převentivně pro regeneraci po záťěži a zlepšení výkonu.
Majitel koně - stáj Vandual

9 důvodú proč právě Incapet Collagen

ĎĚKUJEME ZA POZORNOST
WWW: www.incapetcollagen.com
FB: https://www.facebook.com/IncaPetCollagen/
IG: https://www.instagram.com/incapet_collagen/
info@incacollagen.eu

