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PREČO Incapet Collagen?

Morský kolagén | Kŕmna surovina



PREČO JE KOLAGÉN DÔLEŽITÝ
Kolagén je základná stavebná bielkovina v telách ľudí a živočíchov, ktorá tvorí spojivové tkanivá pohybového 
aparátu. Predstavuje asi 30 % všetkých bielkovín v tele a tvorí 70 % sušiny kĺbových chrupaviek. Kolagén tvorí 
štruktúru kostí, väzov, šliach, chrupaviek a kĺbov. Kolagén má pozitívny vplyv na organizmus zvieraťa, pretože 
podporuje prácu buniek tvoriacich tkanivo.
Samotná molekula kolagénu je zložená z 3 prepletených reťazcov proteínov, ktoré vytvárajú štruktúru trojitého 
helixu. Štruktúra trojitého helixu je zodpovedná za pevnosť o odolnosť tkanív chrupaviek. 

ČISTÝ MORSKÝ KOLAGÉN JE BOHATÝ NA MNOHÉ AMINOKYSELINY, HLAVNE NA

TYPY KOLAGÉNOV
V súčasnosti poznáme 27 typov kolagénov vyskytujúcich sa v rôznych tkanivách a štruktúrach živočíšnych 
organizmov. 
Najdôležitejšie pre výživu kĺbov sú kolagén typu I, II, III. Tieto tri typy kolagénu sa vyskytujú v organizme 
zvieraťa a plnia v ňom hlavne podporné funkcie. 

NEDOSTATOK KOLAGÉNU
Obsah kolagénu sa v organizme zvieraťa každým rokom znižuje o 1,5 % a vo vyššom veku sa kolagén netvorí 
už skoro vôbec. Dostatok kolagénu v tele zvieraťa pozitívne ovplyvňuje jeho organizmus, regeneráciu a výživu, 
kvalitu srsti a kože, pazúrov, rohovinu kopýt a pohybový aparát.

So starnutím organizmu sa tento kolagénový typ stráca a je nahradzovaný 
kolagénom typu I, preto je ho možné nájsť hlavne v mladých tkanivách.Kolagén typ III.

Je najhojnejšie zastúpený v chrupavkových tkanivách, kde prispieva k podpornej 
funkcii. Kolagén typ II.

Je v tkanivách najrozšírenejší, vyskytuje sa predovšetkým v koži a v kostiach. 
Predstavuje približne 90 % všetkých kolagénov v tele. Kolagén typ I.

Obrázok 1: Kolagénové vlákna Obrázok 2: Súhrnná schéma syntézy kolagénu

je to najdôležitejšia zložka  
pre produkciu kolagénu v bunkách

pomáha stimulovať imunitný systém  
a proces hojenia rán

dodáva energiu do svalových tkanív, 
mozgu a centrálneho nervového

systému a posilňuje imunitný systém

spúšťa uvoľňovanie kyslíka 
potrebného pre proces tvorby buniek
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PREČO NÁŠ BIO-AKTÍVNY KOLAGÉN?
Bio-Aktívny kolagén predstavuje jeden z najväčších vynálezov svetovej biochémie. Jeho jedinečnosť je v tom, 
že si zachováva aj po jeho spracovaní štruktúru trojitej špirály, tzv. helisy, ktorá je typická len pre bielkoviny 
živých organizmov. Bio-Aktívny kolagén je najviac podobný aj ľudskému kolagénu. Spracováva sa tak, aby bola 
zachovaná jeho biologická hodnota – tzv. studenou technológiou. Touto technológiou je vyextrahovaný vysoko 
kvalitný kolagén, ktorý má tiež prívlastky „živý“ a „biologicky aktívny“ so zachovanou biologickou štruktúrou.

INCAPET COLLAGEN 
je určený pre vašich domácich miláčikov a zvieratá, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť, ale samozrejme aj 
pre tie ktoré si chceme udržať zdravé a v dobrej kondícíi čo najdlhší čas. Incapet Collagen je vhodný pre zvieratá 
od juniorského do seniorského veku.

ÚČINKY INCAPET COLLAGENU:
• Pomáha posilniť chrupavky, mäkké tkanivá, kĺby
• Pomôže spevniť kosti
• Zlepšuje kvalitu srsti
• Zlepšuje kvalitu pazúrikov 
• Pomôže posilniť zuby
• Pomáha pri hojení a regenerácii pokožky pri rôznych kožných problémoch
• Zlepšuje a napomáha hojeniu rán po rôznych chirurgických zákrokoch a zraneniach
• 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

Balenie Incapet Collagenu obsahuje 30 dávok po 3g čistého prášku 100% bio-aktívneho rybieho kolagénu. 
Incapet sa vyrába za studena, jedinečnou metódou, ktorá sa nazýva hydrolýza a vďaka tomu si zachováva 
štruktúru trojitej špirály a v podobe malých peptidov je schopný udržať si bio-aktívnu vlastnosť. Obsahuje 
prémiový kolagén typu I, II, III.
Jednoducho teda Incapet Collagen pridávajte malým aj veľkým zvieratám do obľúbeného krmiva tesne pred 
kŕmením.

PRE AKÉ ZVIERATÁ JE INCAPET COLLAGEN VHODNÝ? 
Vďaka tomu, že Incapet Collagen je 100% čistý a  bez akýchkoľvek iných prísad nespôsobuje zvieratám 
žiadne tráviace ťažkosti a alergické reakcie. Zároveň ide o morský kolagén, ktorý je veľmi dobre vstrebateľný 
a  zachováva si svoju prirodzenú štruktúru trojitej špirály. Kolagén je vhodný najmä pre psov, mačky, kone 
a všetky úžitkové zvieratá.

PREČO BY MALI ZVIERATÁ ÚŽÍVAŤ INCAPET COLLAGEN? 
Napríklad mnohé veľké plemená psov rastú až príliš 
rýchlo a ich kĺby a kosti nestačia držať krok. Výberom 
vhodného krmiva a užívaním správnej kĺbovej výživy 
preto vieme u  mnohých veľkých plemien psov 
predísť napríklad problémom s  kĺbami a  následnej 
dysplázii kĺbov, ktorá spôsobuje psom bolesti a 
problémy s pohybom najmä vo vyššom veku a často 
im aj skracuje život. Prevencia je teda najlepšia cesta 
k zdravým kĺbom a kvalitnému životu.

AKÁ BY MALA BYŤ DĹŽKA UŽÍVANIA?
Dĺžka úžívania Incapet Collagenu záleží najmä od 
veku a problému, kvôli ktorému váš domáci maznáčik 
pomoc potrebuje. Vo všeobecnosti však platí, že 
je potrebné dať zvieraťu aspoň 2-3 mesačnú kúru  
a pravidelne ju opakovať.
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Incapet Collagen je hydrolyzovaný kolagén z rýb. Má formu prášku. Prášok je 
možné použiť v suchej forme alebo je veľmi dobre rozpustný vo vode.

Najväčšou odmenou sú 
šťastné a zdravé zvieratá, 
ktoré svojim majiteľom 
vyčaria úsmev na tvári. 

Obsah 1 vrecúška: 3 g hydrolyzovaného kolagénu

Zloženie výrobku: hrubý proteín 101,7%, hrubý tuk <0,1%, vlhkosť 7,89%, vápnik 
314,4 mg / 1 kg, sodík 2037 mg / 1 kg.

Návod na použitie: Obsah vrecúška pridajte do krmiva tesne pred kŕmením.

Odporúčané dávkovanie: 1 vrecúško (3 g) 1 × denne alebo podľa hmotnosti 
zvieraťa:
• u zvierat do 20 kg: 1 vrecúško denne,
• u zvierat do 50 kg: 2 vrecúška denne,
• u zvierat do 100 kg a viac: 3 vrecúška denne. 
Kŕmnu dávku je možné navýšiť o 1 vrecúško s ohľadom   
na vek, kondíciu a aktivitu zvieraťa.

Upozornenie: Ukladajte mimo dosahu detí! Uschovávajte  na suchom  
a tmavom mieste pri teplote +4 až +25 ° C, chráňte pred vlhkom, priamym slnečným 
žiarením a sálavým teplom.

Hmotnosť obsahu: 90 g (30 vrecúšok)

Výrobca a distribútor: Inca Collagen s.r.o., Zborovská 906/11, 616 00 Brno, CZ

TE
STOVANÉ
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