
Jedinečný, prémiový morský kolagén 
pre zvieratá, ktorý naozaj pomáha.

Benefity pravidelného dopĺňania 
kvalitného bioaktívneho kolagénu už 

môžu pocítiť aj vaši domáci 
maznáčikovia. 

Značka Inca Collagen priniesla na trh aj 
prémiový trojzložkový hydrolyzovaný 

kolagén pod názvom Incapet Collagen, 
určený pre kone, psíkov a mačky.



Účinky Incapet Collagenu:

• Pomáha posilniť chrupavky, mäkké tkanivá, kĺby
• Pomôže spevniť kosti
• Zlepšuje kvalitu srsti, 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



Ako užívať Incapet Collagen?

• Incapet Collagen je určený k dlhodobému podávaniu. Je 

potrebné prejsť úvodnú 2 až 3 mesačnú každodennú kúru a 

podľa kondície a veku zvieraťa pokračovať.

• V období gravidity, po pôrode, či po chorobe a úraze je 

možné dávky vždy navýšiť.

• Vďaka tomu, že Incapet Collagen je 100% čistý a bez 

akýchkoľvek iných prísad nespôsobuje zvieratám žiadne 

tráviace ťažkosti a alergické reakcie.

• Obsah vrecúška pridajte do krmiva tesne pred priamym 
skrmovaním.

• Odporúčané dávkovanie: 1 vrecúško (3 g) 1 × denne 



Benefity užívania Incapet Collagenu: 

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.

Incapet Collagen je 100% Bio-aktívny kolagén, ktorý pozitívne ovplyvňuje organizmus 

zvieraťa, jeho regeneráciu a výživu, kvalitu srsti a kože, pazúrov, rohovinu kopýt a 

pohybový aparát. Je vhodný pre mačky, psov i kone ako doplnok krmiva. 

Balenie Incapet Collagenu obsahuje 30 dávok,

ktoré obsahujú 3g čistého prášku 100% bio-aktívneho morského kolagénu. 

Obsahuje prémiový kolagén typu I, II, III. 



Kolagén, ktorý naozaj zvieratám pomáha

• NAOZAJ FUNGUJE

• 5 rokov overených účinkov na ľudoch

• Nezaťažuje tráviaci trakt zvierat – je to čistá 

organizmu vlastná a prirodzená látka

• Certifikovaný produkt najvyššej kvality

• Jediný svojho druhu na našom trhu

• Bežné výživové doplnky pre zvieratá obsahujú 

hlavne hovädzie a bravčové kolagény, ktoré sa 

kvalitatívne a účinkom ani zďaleka nepribližujú 

bioaktívnemu morskému kolagénu 

• Zvieratám chutí práve pre jeho jemnú rybaciu vôňu

• Každá dávka je balená separátne pre zachovanie tej 

najvyššej kvality



Referencie od spokojných zákazníkov: Stále narastajúci počet spokojných klientov.

- Dve 10 ročné fenky – Americný bulldog Kira a Zlatý retriever Beky s pokročilou dysplaziou veselo 

behajú a aportujú



Referencie od spokojných zákazníkov:

Garant: 
Doc. MVDr. Markéta 
Sedlinská, Ph.D.



Podporujeme zvieracie útulky: 

Mačička Babčanka, cca 2 roky, voľné žijúca 
mačka. Mala rozsiahle poškodenie mäkkých 
tkanív na pravej zadnej končatine z neznámej 
príčiny... Bodno-tržné zranenie, príp. 
pohryzenie...už s rozsiahlou hnisavou 
infekciou... Fotky sú po príchode do Slobody 
zvierat a z 1., 3. a 4. týždňa užívania. Mačička 
okrem ATB neužívala žiadnu ďalšiu podpornú 
liečbu.



Referencie zo Slobody zvierat:

- Francúzsky buldoček s rozsiahlymi kožnými 

problémami – Incapet výrazne zmiernil 

príznaky a pomohol pri liečbe

- Dohryzený psík – rýchle hojenie zranení a 

mäkkých tkanív. Tak isto rýchle osrstenie 

zranení

- 12 ročný vlčiak s dyspláziou – mal veľmi 

problematickú a bolestivú chôdzu. Rozchádzali 

sa mu nohy a odmietal chodiť. 

Po mesiaci užívania sám pobehoval po výbehu.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

WWW: www.incapetcollagen.com

FB: https://www.facebook.com/IncaPetCollagen/

IG: https://www.instagram.com/incapet_collagen/

info@incacollagen.eu
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