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Natuurlijk voedingssupplement voor honden,
ter ondersteuning van de gewrichten.
Gebruik:
Glucosamine en chondroïtine sulfaat
zijn essentiële stoffen voor de opbouw
en het onderhoud van gewrichtskraakbeen.

totdat de helft van de aanvangsdosering is bereikt, dit is de onderhoudsdosering.

Kurkuma is een sterke natuurlijke antioxidant die vrije radicalen wegvangt en
daarmee de afremming van ontstekingsprocessen ondersteunt.

Op advies van de dierenarts kan een
andere dosering aangehouden worden.

Dosering en toediening:
Seraquin tabletten zijn zeer smakelijk
en worden meestal spontaan opgenomen. Ze kunnen direct als een traktatie
worden gegeven of verkruimeld en
gemengd door de normale voeding.
Aanvangsdosering (of zoals aanbevolen door de dierenarts):
Hond < 10 kg:
10 tot 20 kg:

1 tablet per dag.
2 tabletten per dag

20 tot 40 kg:

3 tabletten per dag

>40 kg:

4 tabletten per dag

Na de eerste 4-6 weken kan de dagelijkse dosering geleidelijk worden verminderd met 1/2 tablet per week. Deze
wekelijkse vermindering kan doorgaan

1 tablet bevat:
Glucosamine HCl
Chondroïtine sulfaat
Kurkuma-extract

500 mg
380 mg
50 mg

Samenstelling:
Glucosamine-HCl, geïnactiveerde gist,
sacharose, chondroïtine sulfaat, gehydrolyseerd kippeneiwit, gestandaardiseerd
kurkuma-extract, glucose, maïseiwit
Additieven: Calciumstearaat (E470)
Samenstelling:
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruwe as
Vocht
Ruw vet
Ruwe celstof

58%
25%
7%
7%
2%
1%

Bewaring:
Koel en droog bewaren (< 30°C).
Distributeur in Nederland:
Boehringer Ingelheim bv, Alkmaar
Fabrikant
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
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Seraquin® bevat een combinatie van
deze bestanddelen en wordt gegeven
ter ondersteuning van de kraakbeenstofwisseling en een normale
gewrichtsfunctie.

Bij terugkeer van klachten kan de dosering weer worden verhoogd.
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Veelgestelde vragen over Seraquin®:
V: Zal mijn hond Seraquin® opeten?
A: Seraquin® is zeer smakelijk en wordt door de meeste honden graag opgegeten.
U kunt de tablet als een traktatie aan uw hond geven of vermengd door zijn
normale voeding.
V: Kan ik Seraquin® gelijktijdig geven met de huidige artrose medicatie van mijn
hond?
A: Ja, er is geen interactie bekend tussen Seraquin® en artrose medicatie. Dit is
omdat Seraquin bestaat uit natuurlijk voorkomende chondroïtine, glucosamine
en Kurkuma.
V: Hoe lang duurt het voordat Seraquin® effectief is?
A: Dit hangt af van de ernst van de klachten van uw hond. In de meeste gevallen
wordt verbetering gezien binnen 4-6 weken. Na deze aanvangsperiode kunt u
de dagelijkse dosering in stappen verminderen met 1/2 tablet per week. Deze
wekelijkse vermindering kunt u voortzetten totdat een onderhoudsdosering is
bereikt van de helft van de aanvangsdosering. Mocht de toestand van uw hond
veranderen, pas dan in overleg met uw dierenarts de dosering aan.
V: Hoe lang moet ik mijn hond Seraquin® geven?

V: Is er kans op bijwerkingen?
A: Er zijn geen bijwerkingen van Seraquin® bekend. Seraquin is veilig voor langdurig gebruik.
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A: Dit hangt sterk af van de toestand van uw hond en het advies van uw dierenarts. Veel dieren hebben baat bij een langdurige toediening van Seraquin.

Seraquin® Kat
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Natuurlijk voedingssupplement voor katten,
ter ondersteuning van de gewrichten.
Glucosamine en chondroïtine sulfaatzijn essentiële stoffen voor de opbouw
en het onderhoud van gewrichtskraakbeen. Kurkuma is een sterke
natuurlijke antioxidant die vrije
radicalen wegvangt en daarmee de
afremming van ontstekingsprocessen
ondersteunt. Seraquin bevat een
combinatie van deze bestanddelen en
wordt gegeven ter ondersteuning van
de kraakbeenstofwisseling en een
normale gewrichtsfunctie.

Doser ing en toediening:

Seraquin tabletten zijn zeer smakelijk
en worden meestal spontaan
opgenomen. Ze kunnen direct als een
traktatie worden gegeven of verkruimeld en gemengd door de normale
voeding.

Aanvangsdoser ing (of zoals
aanbevolen door de dierenarts):

dierenarts kan een andere dosering
aangehouden worden.
1 tablet bevat:
Glucosamine HCl
Chondroïtine sulfaat
Kurkuma-extract

125 mg
95 mg
13 mg

Sammenstelling:
Glucosamine-HCl, geïnactiveerde
gist, sacharose, chondroïtine sulfaat,
gehydrolyseerd kippene iwit,
gestandaardiseerd kurkuma-extract,
glucose, maïse iwit.
Additieven: Dicalcium phosphate
(E3 41), Calciumstearaat (E470)
Samenstelling:
Koolhydraten
Ruw e iwit
Ruwe as
Vocht
Ruw vet
Ruwe celstof

36 %
27 %
28 %
7%
1%
<1 %

< 5 kg: 2 tabletten per dag
5 -7,5 kg: 3 tabletten per dag
7,5-10 kg: 4 tabletten per dag

Bewaring:
Koel en droog bewaren (< 30°C).

Na de eerste 4-6 weken kan de dagelijkse dosering gele idelijk worden
verminderd met 1/ tablet per week.
Deze wekelijkse vermindering kan
doorgaan totdat de helft van de
aanvangsdosering is bere ikt, dit is de
onderhoudsdosering. Bij terugkeren
van klachten kan de dosering weer
worden verhoogd. Op advies van de
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Veel gestelde vragen over Seraquin®:
V:
A:

Zal mijn kat Seraquin opeten?
Seraquin is zeer smakelijk en wordt door de meeste katten graag
gegeten. U kunt de tablet als een traktatie aan uw kat geven of
vermengd door de normale voeding.

V:

Kan ik Seraquin gelijktijdig geven met de huidige artrose medicatie
van mijn kat?
Ja, er is geen interactie bekend tussen Seraquin en artrose
medicatie. Dit is omdat Seraquin bestaat uit natuurlijk
voorkomende chondroïtine, glucosamine en Kurkuma.

A:

V:
A:

Hoe lang duurt het voordat Seraquin effectief is?
Dit hangt af van de ernst van de klachten van uw kat. In de
meeste gevallen wordt verbetering gezien binnen 4-6 weken. Na
deze aanvangsperiode kunt u de dagelijkse dosering in stappen
verminderen met 1/ tablet per week. Deze wekelijkse vermindering
kunt u voortzetten totdat een onderhoudsdosering is bere ikt van de
helft van de aanvangsdosering. Mocht de toestand van uw kat
veranderen, pas dan in overleg met uw dierenarts de dosering aan.

V:
A:

Hoe lang moet ik mijn kat Seraquin geven?
Dit hangt sterk af van de toestand van uw kat en het advies van uw
dierenarts. Veel dieren hebben baat bij een langdurige
toediening van Seraquin.

V:
A:

Is er kans op bijwerkingen?
Er zijn geen bijwerkingen van Seraquin bekend. Seraquin is ve ilig
voor langdurig gebruik.
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