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ช่วยลดการอักเสบของระบบข้อ

เดิน กระโดด
หรือเล่นลดลง

ActivEase™ Green lipped Mussel จากแหล่ ง วั ต ถุ ด ิ บ
บริสุทธิ์ของนิวซีแลนด์ทำให้ได้สารสกัดที่มีกรดไขมัน Omega 3
บริสุทธิ์เข้มข้นมากถึง 4 เท่า

บำรุงโครงสร้างระบบข้อ

ไม่อยากลุก
หรือเปลีย่ นท่า
เมือ่ นอนหรือนัง่

พฤติกรรม
เปลีย่ นแปลงไป

ช่วยปกป้องข้อ ทำงานร่วมกับ Chondroitin
บำรุงโครงสร้างของระบบข้อให้แข็งแรง Manganese ช่วยใน
การสร้าง Collagen ปกป้องระบบข้อให้แข็งแรงสมบูรณ์
Glucosamine

ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

คุณควรปรึกษาสัตวแพทย์เมื่อไร?
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จะรู้ได้อย่างไรว่าสุนัขเป็นโรคข้อเสื่อม...?

เสบ ussel
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E

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธรรมชาติ
เพื่อการดูแลระบบข้ออย่างครบถ้วน

ดด


อาหารเสริมเพื่อการดูแล
ระบบข้อต่ออย่างครบถ้วน

ใน 5 ตัวของสุนัขอายุมากกว่า 1 ปี
มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเสื่อม

in

1

รู้หรือไม่...?

การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ หากปล่อยไว้อาจเกิดปัญหาใหญ่ขึ้น
สัตวแพทย์จะสามารถบอกได้ถึงสาเหตุและความรุนแรงของความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีการดูแลที่ถูกต้อง หากสังเกตเห็นสัญญาณต่าง ๆ
ข้างต้นควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์ และควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงของคุณ
เป็นประจำพร้อมทั้งตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อเข่า

ข้อศอก

Hyaluronic acid คุณลักษณะพิเศษ สามารถเข้าไปยังระบบข้อ
ได้โดยตรงภายใน 2 ชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อต่อมีการหล่อลื่น
และรับแรงกระแทกได้ดขี น้ึ Antioxidants จาก Vitamin C และ
Vitamin E ช่ ว ยซ่ อ มแซมและลดการเสื ่ อ มของข้ อ ต่ อ จากสาร
อนุมูลอิสระ

YuMOVE สกั ด จากวั ต ถุ ดิ บ หอยแมลงภู  นิ ว ซี แ ลนด
ซึ่ ง เป น ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ฉพาะของทาง Lintbells ไม ใ ช
ความรอนในกระบวนการผลิต ทําใหได

“สารออกฤทธิ์เข้มข้นกว่าปกติถึง 4 เท่า”

หัวไหล่

ไดรับการพิสูจนและรับรองทางการแพทย
แลววา สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในการดูแลระบบขอ
ภายใน 6 สัปดาห *** ดวยวัตถุดบิ คุณภาพดีทสี่ ดุ ระดับโลก

YuMOVE

สะโพก

ข้อเท้า

“สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในการดูแลระบบข้อภายใน 6 สัปดาห์**”
**Study conducted by Royal Veterinary College

ให้

ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
เลือกสูตรที่ใช่สำหรับสุนัขของคุณ

ที่ใช่

ูกสุนัข
อาหารเสริมบำรุงกระด

รับประกันเห็นผลที่แตกต่าง
ได้รบั การรับรองทางการแพทย์ เห็นความ
เปลี่ยนแปลงในการดูแลระบบข้อภายใน 6 สัปดาห์***
Human grade ingredients มั่นใจได้ในวัตถุดิบคุณภาพ
เกรดพรีเมียม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและผลที่แตกต่าง
มีส่วนผสมของ ActivEase Green Lipped Mussel
ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Lintbells UK ที่มีสารออกฤทธิ์เข้มข้น
มากถึง 4 เท่า
ได้รับการแนะนำโดยสัตวแพทย์ชั้นนำ และผู้เพาะพันธุ์สุนัข
รสตับ ทานง่าย
Clinically proven

สำหรับสุนัขที่มีกิจกรรมมาก มีความเสี่ยงต่อ
การเป็นข้อเสื่อม
ดูแลระบบข้อสำหรับลูกสุนัข, สุนัขโตเต็มวัยและสุนัขที่มี
กิจกรรมมาก ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มากเป็นพิเศษ
และ ActiveEase® Green lipped mussel* ฟื้นฟู
ความเสียหายและบำรุงระบบข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TM

“เคลื่อนไหวอย่างอิสระ พร้อมทุกกิจกรรม
ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุข”
*Kynetec VetTrack August 2019. Sales of YuMOVE branded products through veterinary wholesalers.

สำหรับสุนัขอายุ 7 ปีขึ้นไปและเริ่มมีภาวะข้อเสื่อม

รับรองคุณภาพและความสำเร็จด้วยรางวัลมากมาย

ดูแลระบบข้อ เพิ่มความแข็งแรงสำหรับสุนัขที่เริ่มมีปัญหา
ข้อเสือ่ มหรือสุนขั อายุมากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป เนือ่ งจากเมือ่ สุนขั
มีอายุมากขึน้ ร่างกายจะผลิตกลูโคซามีนได้นอ้ ยลง ดังนัน้
จึงต้องเสริมปริมาณกลูโคซามีนมากกว่าสุนขั ในช่วงวัยอืน่ ๆ

“เพิ่มความแข็งแรงของระบบข้อให้เหมาะสม
กับช่วงวัยของสุนัข”

Review
น้องเจ้าสัว
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2016

สำหรับสุนัขที่มีภาวะข้อเสื่อม
มีปริมาณ Omega3 มากกว่าสูตรปกติถึง 20%และมี
ปริมาณ Hyaluronic acid มากกว่าสูตรปกติถงึ 66%
อีกทั้งเสริมด้วย Beta-glucan ที่ช่วยให้สุนัขดูดซึม
สารอาหารต่างๆ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล
เร็วขึ้น

***Study conducted by Royal Veterinary College

“ฟื้นฟูความเสียหาย และบำรุงระบบข้อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

YuMOVE มีความน่าทานสูง สามารถให้เหมือนเป็นขนม หรือผสมรวมกับอาหารได้

ปริมาณการใช
นํ้าหนักสุนัข
<15 กิโลกรัม
16 - 30 กิโลกรัม
31 - 45 กิโลกรัม
>45 กิโลกรัม

ปริมาณตอวัน
1 เม็ด
2 เม็ด
3 เม็ด
4 เม็ด

ป้อนง่าย
รสตับ

THE QUEEN'S AWARDS
FOR ENTERPRISE:
INTERNATIONAL TRADE
2018

พันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์
อายุ 1ปี 8 เดือน
น้ำหนัก 46.8 kg
เพศ ผู้
ข้อสะโพกเสื่อมข้างขวา

คลิปก่อนทาน

คลิปหลังทาน

