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BIOFLEXA

Hoogwaardige voedingssupplementen
voor gezelschapsdieren

Kala Health is een internationaal bedrijf met vestigingen in Neder-
land en de  Verenigde Staten. Sinds oprichting in 1997 specialiseren 
wij ons in de ontwikkeling van hoogwaardige voedingssupplementen 
voor mens en dier. 

Consumentenonderzoeken laten zien, dat supplementen lang niet
altijd bevatten wat wordt aangegeven op het etiket. De reden is 
het gebruik van goedkope grondstoffen van slechte kwaliteit die 
overal ter wereld via (tussen)handelaren worden aangeboden.  

Het is ons beleid enkel 'merk'ingrediënten te gebruiken van farma-
ceutische kwaliteit. Deze grondstoffen kopen we altijd rechtstreeks 
in bij gerenommeerde producenten, en nooit via de tussenhandel.  
Het 'merk' zorgt ervoor dat u precies weet wie de producent is
van de grondstoffen die wij gebruiken. Uiteraard beschikken wij 
over de originele certificaten van al onze ingrediënten. 

Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan de wetenschap.  Dat 
is niet altijd gemakkelijk, want de ontwikkelingen op gebied van 
diervoeding zijn enorm. Maar ons internationale team van weten-
schappers houdt het allemaal voor u bij. Zo weet u zeker dat de 
samenstelling van al onze producten gebaseerd is op de meest 
recente wetenschappelijke onderzoeken en inzichten. 

Kala Health streeft ernaar volledig transparant en controleerbaar 
te zijn voor de consument. Daarom overleggen wij graag de certi-
ficaten van al onze producten aan ieder die daarom vraagt.  Op deze 
manier maken wij waar dat wij enkel gaan voor de allerhoogste 
kwaliteit.  Wij zeggen het niet alleen, we laten het ook zien.

Elke tablet BIOFLEXA ECO bevat: 
Methylsulfonylmethaan (OptiMSM®)  400 mg
Glucosamine HCI (Regenasure®) 250 mg
      (208 mg elementair glucosamine van
       plantaardige bron)
Vitamine C (Ester-C®) 60 mg
Chondroïtinesulfaat (ChondroPure®) 225 mg
Mangaan (gluconaat) 1,25 mg
Molybdeen (amm. heptamolybdaat) 80 mcg

Overige Ingrediënten:
Vulstof (microkristallijne cellulose, vernet carboxymethyl-
cellulose), antiklontermiddel (rijstconcentraat, rijstextract), 
glansmiddel (hydroxypropylmethylcellulose).

Aanbevolen gebruik:
Honden : Een tablet per 15 kg lichaamsgewicht per dag, 
              tenzij anders aanbevolen.

Elke kauwtablet BIOFLEXA III bevat: 
Methylsulfonylmethaan (OptiMSM®)  500 mg
Glucosamine HCI (Regenasure®) 500 mg
      (417 mg elementair glucosamine van
       plantaardige bron)
Vitamine C (Ester-C®) 150 mg
Chondroïtinesulfaat (ChondroPure®) 125 mg
Zeemineralen en -spoorelementen (Aquamin®) 100 mg     
Overige ingrediënten:
Maltodextrine, microkristallijne cellulose, smaakversterkers 
(gist, rode biet, broccoli, groene kool, wortel, pastinaak), 
rijstextract, maiszetmeel.

Aanbevolen gebruik:
Honden : Een tablet per 15 kg lichaamsgewicht per dag, 
              tenzij anders aanbevolen.
Katten   : Een halve tablet per dag, tenzij anders aanbevolen.

Elke kauwtablet BIOFLEXA IV bevat: 
Methylsulfonylmethaan (OptiMSM®)  500 mg
Glucosamine HCI (Regenasure®) 500 mg
      (417 mg elementair glucosamine van
       plantaardige bron)
Vitamine C (Ester-C®) 150 mg
Chondroïtinesulfaat (ChondroPure®) 125 mg
Zeemineralen en -spoorelementen (Aquamin®) 100 mg
Ongedenatureerd collageen (B-2 Cool®)               15 mg 

Overige ingrediënten:
Maltodextrine, microkristallijne cellulose, smaakversterkers 
(gist, rode biet, broccoli, groene kool, wortel, pastinaak), 
rijstextract, maiszetmeel.

Aanbevolen gebruik:
Honden : Een tablet per 15 kg lichaamsgewicht per dag, 
              tenzij anders aanbevolen.
Katten   : Een halve tablet per dag, tenzij anders aanbevolen.

Elke plantaardige capsule BIOFLEXA NOVO bevat: 
Eierschaalmembraan (BiovaFlex®)  350 mg
Boswellia (Boswellin® Super) 50 mg
Hyaluronzuur (Hyal-Flex®) 30 mg
      
Overige ingrediënten:
Hydroxypropylmethylcellulose (plantaardige capsule),
vulstof (kokosnootoliepoeder).

Aanbevolen gebruik:
Honden : Een capsule  per 30 kg lichaamsgewicht per dag, 
              tenzij anders aanbevolen.
Katten   : 1/2 capsule per dag, tenzij anders aanbevolen.
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