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STRIDE PLUS is a complementary feed supplement for the nutritional
maintenance of healthy cartilage and joints in dogs. It combines the highest
quality Glucosamine HCL, Chondroitin Sulphate, Hyaluronic Acid and MSM in
a convenient and palatable liquid, which is easily dispensed on the dogs feed.

STRIDE PLUS contains only ingredients from Vegan origin, and this ensures
uniformity of product, and avoids any possibility of cross contamination from
ingredients of animal origin.

Instructions for proper use:
Mix STRIDE PLUS well into the feed. Feed each dog individually.

Feeding Instructions first 14 days
Small dogs (up to 10kg): 4 ml
Medium dogs (10-25kgs): 8 ml
Large dogs (25-40kgs): 12 ml
Very large dogs (over 40kgs): 16 ml

Feeding Instructions Long Term
Small dogs (up to 10kg): 2 ml
Medium dogs (10-25kgs): 4 ml
Large dogs (25-40kgs): 6 ml
Very large dogs (over 40kgs): 8 ml

The dosing pump attached to this container dispenses 2 ml.  
Alternatively for large dog doses a graduated measuring cup is enclosed.

Composition per 100ml
Glucosamine HCl 16,675 mg
MSM 10,000 mg
Chondroitin Sulphate 3,325 mg
Sodium Hyaluronate 79,000 mcg
(Equivalent Hyaluronic Acid 74,500 mcg/100ml)

Analytical Constituents:
Crude Protein 7.2%, Crude Oil 0.4%, Crude Fibre 0.3%,
Moisture 80%, Crude Ash 1.1%.

200MLPRESENTATION: 500ML

1. Kondroitiinsulfaat
2. Hüaluroonhape
3. Metüülsulfonüülmetaan
4. Glükoosamiinhüdrokloriid

Vedel koostis lihtsustab toidulisandi 
segamist koeratoiduga

Meelepärane looduslik pärmi maitse

Ei sisalda loomseid koostisosi

Tootes sisalduva kondroitiinsulfaadi 
biosaadavus on kliiniliselt tõestatud

Täiendav informatsioon: OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue. Tasuta klienditoe telefon: 800 9000; E-mail: zoovet@zoovet.ee
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4. Glucosamine HCI
Glucosamine is an amino sugar that is produced naturally in the body. It is a component of the proteoglycans 
(PG’s) and glycosaminoglycans (GAG’s) in the cartilage matrix.   

“

STRIDE PLUS contains Glucosamine HCI, which contains a significantly higher Glucosamine activity 
compared to the more commonly used Glucosamine Sulphate, and in vitro has been shown to increase 
mucopolysaccharide secretion compared to all other Glucosamine derivatives (Karzel et al.).

Pharmacokinetic studies on Glucosamine and Chondroitin in dogs indicated 
that 87% of an orally administrated dose of radiolabeled Glucosamine and 
70% of the labelled Chondroitin are absorbed (Conte et al., Setnikar et al.).

In canines, studies have shown that feeding Glucosamine in association 
with Chondroitin, prior to synovitis, supported an improvement in lameness 
scores (Canapp et al.), as well as an improvement in the quality of synovial fluid. 
(Johnson et al.).

The addition of Glucosamine in the diet stimulates the production of GAG’s and PG’s in the cartilage and 
helps promote cartilage health. Without adequate glucosamine, GAG synthesis would essentially cease 
and in turn, cause proteoglycan synthesis to cease also.

PG’s are a major component of the extracellular matrix. They form large complexes, to other proteoglycans, 
to hyaluronan, and collagen. The majority of GAGs in the body are linked to core proteins, forming 
proteoglycans. GAG’s are highly polar and attract water. They are therefore useful to the body as a lubricant 
or as a shock absorber. 

Proteoglycan Glycosaminoglycan

“
Liiges
Liiges on ühenduseks kahele või enamale luule. Iga luuots on kaitstud kõhrekihiga 
ja liigest ümbritseb sünoviaalvedelikuga täidetud sünoviaalkapsel. Luustik 
on keharaam, mis toetab ja kaitseb organeid, lihaseid ja veresooni.

Kõhre maatriks (kõhre lähteaine)
Kõhre maatriks koosneb kollageenikiududest ja kondrotsüütidest. Kondrotsüüdid 
toodavad proteiinidest ja glükoosaminoglükaanist (GAG ahelad) proteoglükaane.

Liigeste funktsiooni häirumine vähendab oluliselt liigese painduvust, plastilisust 
ja liikuvust. Liigeseprobleemid põhjustavad  aktiivsuse vähenemist, kanget 
liikumist ja võimetust osaleda aktiivselt jalutuskäikudel ja mängimisel. See 
omakorda põhjustab tõsist elukvaliteedi langust.

Eelsoodumus ja riskitegurid:
• Kaasasündinud

Teatud tõugudel esineb liigesehaigustele geneetiline eelsoodumus. 
Uuringud näitavad, et 9,4% retriiveritel esineb puusaliigese düsplaasiat
(FCRSA Health Survey). Samas on bokserite kaasasündinud puusaliigese 
düsplaasia kogurisk, vanuses 7 nädalat kuni 8 aastat, 8,5% (Van Hagen et al.).

• Arenguhäire (osteokondroos ja puusaliigese düsplaasia) Tavaliselt 
avalduvad arenguhäired kiirel kasvuperioodil, 3.-9. elukuul.

• Traumaatiline (murrud ja nihestused)

• Degeneratiivne
Osteoartriiti iseloomustavad progressiivsed ja degeneratiivsed muutused 
liigeses, mis tekivad sekundaarselt arenguhäirete või traumade tagajärjel. 
Liigsekahjustuse tagajärjel kogunevad liigesesse põletikuained ja 
väheneb liigesevõide kvaliteet ja kvantiteet. Libestava liigesevõideta 
kahjustub ja kaotab liigesekõhr oma kaitsvad ning pehmendavad 
omadused. 

Selline sündmuste kaskaad soodustab kõhrekahjustuse, põletiku ja 
süveneva liigese funktsioonihäire arengut. Kirjeldatud staadiumis on 
väga tähtis pakkuda koerale toidulisandeid, mis tõstavad 
glükoosaminoglükaanide (GAG) sisaldust kõhres, vähendavad kõhre 
kahjustavate ensüümide toimet ja parandavad liigesevõide 
viskoossust.

TRM 
Supporting the Irish 
guide dogs for the blind.

We are really having huge success with STRIDE PLUS. We 
had a 12 week old puppy that was hit by a car about 2 
months ago, and she had major surgery, and was on pain 
relief and monitored exercise after the surgery. 

We liaised with the vets and asked if it was OK to try her 
on STRIDE PLUS. They had no problem with that and she is 
now making an amazing recovery. She still has a slight limp, 
but is in flying form.

Julie Simpson - Kennel Supervisor
Irish Guide Dogs for the Blind
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1. Kondroitiinsulfaat (KS)
Kondroitiinsulfaat (KS) on kõhre maatriksi kõige 
domineerivam glükoosaminoglükaan. KS stimuleerib proteoglükaanide tootmist ja 
on võimeline siduma suures koguses vett. See võimaldab liigesel vastu 
pidada pidevale survele ja põrutusele. KS takistab vigastatud liigeses 
kõhre kahjustavate ensüümide toimet ja hiljutised uuringud näitavad, et KS 
vähendab kahjustunud liigeses lämmastikoksiidi sünteesi (Manerio, E. et al.).

Enamik turul olevatest KS-st on ekstraheeritud kõhrelistest toorainetest. 
Puhastamisprotsesside käigus kasutatud orgaanilised lahustid võivad põhjustada 
keemilist lagunemist/desulfatsiooni, mis omakorda koos kontrollimata ja 
ebausaldusväärse tooraine KS sisaldusega võib põhjustada KS toime 
vähenemist. See tõstatab tõsise küsimuse koostisosa kvaliteedi ja ohutuse kohta.

STRIDE PLUS sisaldab kõrge puhtusastmega mitteloomset kondroitiinsulfaati, mis on 
saadud läbi fermentatiivsete protsesside. See on lubav lahendus pikaajalisele loomse 
päritoluga KS kvaliteedi ja turvalisuse küsimusele.

2. Hüaluroonhape
Hüaluroonhape on liigese normaalne koostisosa, mille kogus 
ja kvaliteet väheneb sünoviidi ja osteoartriidi korral. 
Hüaluroonhape tõstab sünoviaalvedeliku viskoossust, mis 
omakorda vähendab liigesepindade vahelist hõõrdumist, 
tagades seeläbi liigese veatu ja sujuva liikuvuse.

STRIDE PLUS sisaldab maisi fermenteerumisel saadud 
hüaluroonhapet ja toode ei sisalda loomseid koostiosi.

3. Metüülsulfonüülmetaan (MSM)
MSM on kergesti imenduv ja kehale kasutuskõlbulik orgaanilise väävli allikas. 
Väävel on väga oluline mikrotoitaine, mis osaleb sidekoe sünteesis, aidates säilitada 
terveid liigeseid, kõõluseid ja sidemeid. MSM´i leidub erinevates toiduainetes ja 
keha kasutab seda oluliste ensüümide, antikehade, glutatiooni ja sidekoe loomiseks. MSM 
on kasulik toidulisand liigeseprobleemidega koertele. MSM´i kombineerimine 
glükoosamiiniga on andnud paremaid tulemusi kui lisandite üksikult kasutamine  (Usha et al.), 
seetõttu kasutatakse neid sageli koos. 
Uuringud näitavad MSM´i kasutamisel liikumise paranemist (Kim et al.).

4. Glükoosamiinhüdrokloriid
Glükoosamiin on organismis looduslikult toodetud aminosuhkur, mis on 
kõhre maatriksi proteoglükaanide (PG) ja glükoosaminoglükaanide (GAG) 
koostisosa.
Ekstratsellulaarse maatriksi peamiseks komponendiks on proteoglükaanid. Nad 
moodustavad suuri komplekse teiste proteoglükaanidega, hüaluronaani ja 
kollageeniga. Glükoosaminoglükaanid on väga polaarsed ja vett imavad ning 
seetõttu on nad kehale kasulikuks lubrikandiks ja amortisaatoriks.

Toidule lisatud glükoosamiin stimuleerib GAG ja PG tootmist kõhres, mis aitab 
tagada kõhre tervist. Piisava glükoosamiini puudusel, esmatähtsa GAG süntees 
lakkab, mis omakorda põhjustab proteoglükaanide tootmise lõpetamise. 

STRIDE PLUS sisaldab glükoosamiinhüdrokloriidi, millel on märkimisväärselt 
kõrgem  glükoosamiini aktiivsus võrreldes rohkem kasutatud 
glükoosamiinsulfaadiga. In vitro uuring näitab, et glükoosamiinhüdrokloriid 
suurendab mukopolüsahhariidide sekretsiooni võrreldes kõikide teiste 
glükoosamiini derivaatidega (Karzel et al.).

Koertega tehtud uuringud on näidanud, et glükoosamiini ja kondroitiini 
söötmine, sünoviidi ennetamisel, vähendas lonke skoori (Canapp et al.) ja 
parandas liigesevõide kvaliteeti (Johnson et al.).



Nutritional Maintenance of 
Healthy Cartilage and Joints in Dogs.
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Täiendav informatsioon: OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue. Tasuta klienditoe telefon: 800 9000; E-mail: zoovet@zoovet.ee
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STRIDE PLUS on kõhre ja liigese tervist hoidev toidulisand. Kasutajasõbralik ja 
maitsev lahus sisaldab kõrge kvaliteediga glükoosamiinhüdrokloriidi, kondroitiinsulfaati, 
hüaluroonhapet ja metüülsulfonüülmetaani ning seda on väga lihtne koeratoidule 
lisada.

STRIDE PLUS sisaldab ainult taimse päritoluga koostisosi, mis kindlustab toote 
ühtsuse ja hoiab ära igasuguse ristsaastumise võimaluse loomsete koostisosadega.

Kasutamisjuhend:
Sega STRIDE PLUS hoolega toidu sisse. Sööda igat koera eraldi.

Kasutamine esimesed 14 päeva:
4 ml
8 ml

Väikesed koerad (kuni 10 kg): 
Keskmised koerad (10-25 kg): 
Suured koerad (25-40 kg): 12 ml
Väga suured koerad (üle 40 kg):  16 ml

2 ml
4 ml

Pikaajaline kasutamine:
Väikesed koerad (kuni 10 kg):  
Keskmised koerad (10-25 kg):  
Suured koerad (25-40 kg):  6 ml
Väga suured koerad (üle 40 kg) 8 ml

Üks pumbavajutus on 2 ml lahust.
Suurtele koertele on kaasas alternatiivne gradueeritud mõõtekopsik.

Koostis 100 ml kohta
Glükoosamiin HCl 16 675 mg
MSM 10 000 mg
Kondroitiinsulfaat   3 325 mg
Naatriumhüaluronaat  79 000 mg
(Võrdne hüaluroonhape 74 500 mcg/100 ml)
Analüütiline koostis:
Toorproteiin 7.2%, toorõli 0.4%, toorkiud 0.3%, niiskus
80%, toortuhk 1.1%.

200MLPakendi suurus: 500ML

SAADAVAL HÄSTI 
VARUSTATUD 

LOOMAKLIINIKUTES!




