
Bonharen®

Bonharen je veterinární léčivo pro rychlý a účinný způsob léčby kloubních onemocnění 
koní a psů. Výhodou injekční léčby je rychlý nástup účinku a úleva od bolesti. Výsledek je 
patrný již po první aplikaci a zlepšení stavu pacienta se projeví již do 7 dnů.

Jde o přírodní produkt s obsahem farmaceuticky čisté kyseliny hyaluronové. Protože se 
jedná o látku tělu vlastní, nereaguje na ní zvířecí organismus jako na cizorodou látku. 
Jeho užívání je tedy naprosto bezpečné a bez rizik pro zvířecí pacienty. Podání Bonhare-
nu patří výhradně do kompetence veterinárního lékaře a i veškeré konzultace probíhají 
ve veterinární ordinaci.

Pouze pro veterinární lékaře

Injekční léčba kloubních potíží 

» Funguje na většinu typů kloubních potíží
» Jednoduchá a bezpečná aplikace
» Rychlý nástup s dlouhodobým účinkem
» Cenově efektivní řešení léčby kloubů
» Přírodní složení přípravku

Kdy aplikovat Bonharen?

» Při akutních potížích – u zvířat, u kterých se již kloubní onemocnění projevuje
» Při léčbě poúrazových stavů – pro rychlejší rekonvalescenci
» Jako přípravu na závodní sezónu – pro ochranu kloubů při sportovním výkonu

Kdy aplikovat Bonharen a kdy užívat 
kloubní výživu?

Kloubní výživa je vhodný doplněk při 
léčbě kloubních onemocnění. Často 
ale není jasné, který přípravek kdy 
zvolit. Proto jsme vhodnost užívání 
kloubní výživy a aplikaci léčiva Bon-
haren shnuli do tabulky.

Na účinek se můžete spolehnout

Účinek veterinárního léčiva Bonharen na psech byl ověřen v rámci testování účinnosti, 
které probíhalo na 4 veterinárních pracovištích. Do studie bylo zařazeno celkem 28 psů  
s různými kloubními problémy. Během testování byly psům aplikovány 4 dávky v týden-
ním intervalu. První účinky byly patrné již po první aplikaci. Po 4 dávkách Bonharenu do-
šlo u 89 % případů ke zlepšení nebo dokonce i vymizení příznaků.

Méně intenzivní kloubní problémy můžete řešit pomocí kloubní výživy Geloren, kterou 
lze objenat na našem e-shopu. Geloren HA pro koně má višňovou a jablečnou příchuť  
a Geloren DOG pro psy je ovoněný játrovou příchutí.
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