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JOY2RUN
ÍZÜLET- ÉS PORCERŐSÍTŐ OLDAT

A porckárosodás megelőzésére, az egészséges ízületi működés támogatására; az 

inak, a szalagok, az ízületi tok, a kötőszövet és az ízületi nedv regenerációjának elő-

segítésére készült kiegészítő takarmány kutyák és macskák részére.

MI A KÜLÖNLEGESSÉGE?
• komplex összetételű porcerősítő készítmény kiemelkedő 

hatóanyagtartalommal

• a legmagasabb hialuronsav tartalmú folyékony porcvédő

• ízletessége és folyadék formulája miatt könnyen beadható 

azokban az esetekben is, amikor tabletta beadása nem 

megoldható

• két gyógynövény összetevője (ördögcsáklya és indiai  

tömjénfa kivonat) gyulladáscsökkentő hatásáról ismert 

MILYEN ESETEKBEN JAVASOLT A 
JOY2RUN® OLDAT ALKALMAZÁSA?

• az egészséges ízületi működés támogatására; az inak, a 

szalagok, az ízületi tok, a kötőszövet és az ízületi nedv re-

generációjának elősegítésére

• kölyökkutyák intenzív növekedési szakaszában az egész-

séges porcfejlődés érdekében. Ez az időszak különösen a 

nagytestű kutyafajtáknál kritikus: amennyiben ilyenkor a 

porc bármelyik építőeleméből hiány jelentkezik, az súlyos 

következményekkel járhat.

• a felnőtt- és időskori porckárosodások megelőzésére

• ízületgyulladás és bármilyen típusú degeneratív porcelvál-

tozás esetén

• helyreállító ízületi műtétek előtt és után a regenerációs 

folyamatok felgyorsítására 

 

A JOY2RUN®  ízület- és porcerősítő oldat rendkívül 

biztonságos, mellékhatása nem ismert, együtt 

alkalmazható bármilyen gyulladáscsökkentő 

készítménnyel. 

Összetétele (100 ml):
Glükózamin-szulfát 6000 mg
Kondroitin-szulfát 1200 mg
Kollagén (II-es típusú) 4000 mg
MSM 3000 mg
Hialuronsav 150 mg
Ördögcsáklya kivonat (Harpagophytum procumbens) 25 mg  
Indiai tömjénfa kivonat (Boswellia serrata) 25 mg



Indiai tömjénfa (Boswellia  serrata) ki-
vonat: Gyulladáscsökkentő hatása már 
több száz éve ismert. Comblain és mun-
katársai vizsgálatuk során kimutatták, 
hogy kutyákban a  Boswellia  kivonat 6 
héten át tartó adagolása csökkentette 
a sántaság tüneteit és az ízületi fájdal-
mat. Gyulladáscsökkentő hatása annak 
köszönhető, hogy a benne található bos-
wellin-sav gátolja a szervezetben bizo-
nyos gyulladáskeltő anyagok (leukotrié-
nek) szintézisét (az 5-lipoxigenáz enzim 
gátlásának köszönhetően). 

Használat előtt felrázandó!

Kiszerelés: 300 ml 

Tárolási előírások: Szobahőmérsékleten (15-25 °C). Felbontás után tárolja hűtőben. 
Gyermekek elől elzárva tartandó! 

Ellenjavallat: nem ismert.

AZ ÖSSZETEVŐK TULAJDONSÁGAI:

Hialuronsav: Az ízületi nedv legfonto-
sabb alkotóeleme, az ízületek kenőanya-
gának is nevezik. Nagy mennyiségű vizet 
képes megkötni, ezáltal az ízületi folya-
dék gélszerű viszkozitását biztosítja, 
csökkenti a súrlódást. Fokozza az ízü-
letek rugalmasságát, mechanikai ener-
gia elnyelő képességét. A porcszövet 
vázának alkotója, hozzá kapcsolódnak 
a glükózaminból felépülő proteoglikán 
molekulák. Idősödő állatokban a szerve-
zet hialuronsav termelése jelentős mér-
tékben csökken. Hasonló jelenség figyel-
hető meg akkor is, ha tartósan gyulladás 
van jelen a szervezetben, mivel ilyenkor 
a hialuronsav bomlása felgyorsul, ezért 
csökken az ízületi folyadék viszkozitása.

Glükózamin: A glükózamin egy amino-
csoportot tartalmazó monoszacharid, 
mely többek között a porc rugalmassá-
gáért felelős proteoglikán láncok fon-
tos alkotóeleme. Fokozza a porcszövet 
sejtközötti állományának termelődését, 
növeli a hialuronsav termelést, továbbá 
gátolja a porcot bontó enzimek, például 
a hialuronidáz működését, ezáltal képes 
lassítani a porc pusztulásának folyama-
tát. Leggyorsabban felszívódó formája a 
glükózamin-szulfát, a JOY2RUN®  ízület- 
és porcerősítő oldat is ezt tartalmazza.

Kondroitin-4-szulfát: A kondroitin-szulfát 
 egy glükózaminoglikán, a porcok sejtkö-
zötti állományának fontos alkotórésze. 
Nagy vízmegkötő képességgel rendelke-
zik, a porc rugalmasságáért felel. Fokoz-
za a porcsejtek proteoglikán és kollagén 
szintézisét, segíti a porc rugalmassá-
gának helyreállítását. A kondroitin to-
vábbá részt vesz a porcot bontó enzi-
mek inaktiválásában, ezáltal lassíthatja 
az ízületi kopás súlyosbodását. Szinte 
minden porcvédő készítmény tartalmaz 
kondroitint, de ezek sok esetben nem 
a kutyák porcépítéséhez szükséges  
kondroitin-4-szulfátot, hanem a 2-es és 
3-as izomert tartalmazzák, melyek sok-
kal kevésbé hasznosulnak. 
A JOY2RUN®  sertéseredetű kondroitin- 
4-szulfátot tartalmaz, mely kiválóan 
hasznosul.

Kollagén (2-es típusú): A porcszövet sejt- 
közötti állományának legnagyobb részét 
a kollagén alkotja. Több mint 10 különbö-
ző típusú kollagént ismerünk, de a por-
cépítésben a kettesnek van alapvető je-
lentősége. Ezért a JOY2RUN®  ízület- és 
porcerősítő oldat is 2-es típusú kollagént 
tartalmaz.
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MSM (metil-szulfonil-metán): Gyulladás-
csökkentő hatású szerves kénvegyület. 
Az állati szervezetben is előfordul, töb-
bek között a porcszövetben. Gátolja a 
gyulladáskeltő mediátorok felszabadu-
lását és a szabad gyökök képződését. 
Ezen kívül számos anyagcserefolyamat-
ban nélkülözhetetlen molekula.

Ördögcsáklya  vagy  más  néven  ördög- 
karom  (Harpagophytum  procumbens) 
kivonat:  Az ördögcsáklya Dél-Afrikában 
őshonos  gyógynövény, nevét a jelleg-
zetes formájú, karomszerű tüskékkel 
borított terméséről kapta. Gyökeré-
ben két  fő bioaktív komponenst, harpa-
gosidot és a harpagidet tartalmaz, ame-
lyek  COX-2  enzim  gátló  tulajdonságuk 
révén gyulladáscsökkentő hatással ren-
delkeznek.

Adagolás:
Szájon át eleségbe keverve, vagy közvetlen etetés után alkalmazandó. 

MACSKÁKNAK:    naponta 4 ml
KUTYÁKNAK: 25 ttkg alatt:  naponta 10 ml
 25-40 ttkg: naponta 15 ml
 40 ttkg felett: naponta 20 ml

Az alkalmazás első 4 hetében (ún. feltöltési időszak) dupla adag adása javasolt. 
A kívánt hatás elérése érdekében célszerű a JOY2RUN®  oldatot kúraszerűen,  
3 hónapon át folyamatosan alkalmazni.
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• komplex összetételű porcerősítő készítmény kiemelkedő 

hatóanyagtartalommal

• a legmagasabb hialuronsav tartalmú folyékony porcvédő

• ízletessége és folyadék formulája miatt könnyen beadható 

azokban az esetekben is, amikor tabletta beadása nem 

megoldható

• két gyógynövény összetevője (ördögcsáklya és indiai  

tömjénfa kivonat) gyulladáscsökkentő hatásáról ismert 
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