
Agility+
Highly functional supplementary feed for dogs
Contains hemp flowers with natural CBD
Developed by experts

Agility+ supports your dog in dealing with joint 
problems and reduced mobility to give him 
maximum „joie de vivre“ even at old age.

Agility+
Vysoce funkční švýcarský pamlsek pro psy
Obsahuje konopný květ s přírodním CBD
Vyvinuto odborníky
Hypoalergenní

Funkční pamlsek Agility+ pomáhá překonat 
problémy s klouby a nižší pohyblivostí. Dopřává 
maximum radosti ze života i ve stáří.

S Agility+

Složení vyvinuté odborníky
Funkční pamlsek Agility+ obsahuje kombinaci přírodních účinných látek pro 
pomoc psům s omezenou pohyblivostí. Tato jedinečná švýcarská receptura 
pomáhá organismu v boji se zánětem, podporuje regeneraci chrupavky, ulevuje 
od bolesti a výrazně zlepšuje kvalitu života. Vyzkoušejte Agility+ dle oporučeného 
denního dávkování alespoň po dobu jednoho týdne a přesvědčte se o jeho 
jedinečných účincích sami! 

Hlavní účinné látky 

Bez Agility+

Kurkuma 
Kadidlo 
Konopný květ 
Glukosamin
Chondroitin sulfát
Metylsulfonylmetan



Vyvinuto odborníky
Všechny složky našich výrobků jsou 
pečlivě vybírány a odborně sestavovány 
týmem veterinářů, farmakologů a 
potravinářských technologů.

Šetrná a pečlivá výroba
Pro zajištění vysoké kvality a 
funkčnosti pamlsků používáme 
mimořádně šetrné výrobní postupy
za nízkých tlaků a teplot.

Celostní a přirozené řešení 
Optimální pomoc zvířeti díky 
kombinaci květu konopí a dalších 
biologicky aktivních látek.

Procházejí nezávislým 
testem kvality 
Díky nezávislé analýze České 
zemědělské univerzity v Praze 
zaručujeme trvale vysokou kvalitu 
všech výrobků Paw-Treats.

Výrobky Paw-Treats:

Pro více informací nás navštivte či kontaktujte na:
www.paw-treats.com / cz@paw-treats.com

Váš pes bude znovu mrštný, 
vitální a plný radosti ze života

Účinné látky na ochranu chrupavky
Glukosamin a chondroitin jsou důležité složky chrupavky. Přispívají k 
podpoře její pružnosti a odolnosti. Společně s metylsulfonylmetan-
em pak podporují regeneraci chrupavky a stabilizují metabolismus 
kloubů. Agility+ v sobě obsahuje denní dávku těchto důležitých látek. 
Můžete tedy nejen pomoci svému psovi, ale také ušetřit peníze za 
další preparáty.

Účinné látky pro úlevu od bolesti a zánětu
Rostlinné látky získávané z květu konopí, kurkumy a kadidla pomáhají 
organismu zvládnout co nejlépe zánět a bolest. Současně zvyšují kvalitu 
života.


