V. S. L. 1 l, 1 kg 50 ml/nap
Szelén és e-vitamin tartalmánál fogva csökkenti ill.megelőzi a terhelés következtében fellépő izomfáradást, csökkenti a sérülés veszélyt és az izom és izületi gyulladások előfordulását.

LéGzéS jaVíTóK

NyOMELEMEK

IzOM-, íN- éS
CSONTErőSíTőK

PrO-aM raCING 1 l 100 ml/nap
PrO-aM BOOST 60 ml
Gyorsan felvehető előemésztett növényi fehérjéket és tápanyagokat tartalamzó energia bomba,
sport lovaknak.
OSTEO-GLyCaN 1 kg 25-40 g/nap
Nagy mennyiségű kollagént, hialuron savat, szerves anyagot, makroelemet tartalmaz. Kiválóan segít a csontok, porcok felépítését. Különösen ajánlott vemhes kancáknak, 1-2 éves csikóknak, csontsérült lovaknak.
OSTEO-FLEX 1 l, 2.5 l 30-60 ml/nap
Nagy mennyiségű glükozamint, tengeri kollagént, metilszulfonilmetánt, mangánt és inzulint tartalmaz. A lovak kötőszöveteinek, inainak és főleg az izületeket körülvevő porcoknak az egészséges
működéséhez és a sérült szakaszok újraépüléséhez.
MuSCLE-MaX 1 l, 5 l 50 ml/nap
Magas E-vitamin, Szelén és B-vitamin tartalmú, az izomfejlődést elősegítő, hatása igen kedvező
a tréningben lévő lovaknak és a fiatal csikók felkészítéséhez.
FEraTONE 1 l, 5 l 30 ml/nap
Ideális vitamin-, nyomelem- és vas-kiegészítő. Növeli a vitalitást. Különösen fontos lehet betegségből való felépülés, műtét esetén. Jobb oxigénellátás jobb teljesítmény!
COOPErVIT 1 l 30 ml/nap
Szerves réz tartalmú szirup. Rézhiány esetén először romlik a termékenység, majd, ha a hiány továbbra is fennáll, a rézhiány súlyos betegségekhez is vezethet.A réz a bakpata kialakulását is megelőzheti!
BrEaTHEzE 0.5 l, 1 l 100 ml/nap
Természetes alapanyagokat tartalmazó köhögéscsillapító szirup. Csökkenti gyulladás során a bronchusok görcseit és a torokban fellépő irritációt.
HONEy+ C 1 l 50-80ml/nap
A készítmény természetes hatóanyagai révén elősegíti a lovak légzését és csillapítja a köhögést.
Energiában gazdag, magas C-vitamin tartalmú készítmény.
aIrVENT 1 l, 5 l 50ml/nap
Köhögés csillapító szirup lovak részére, amely csökkenti a bronchusok görcseit és a torokban fellépő
irritációt. Nem tartalmaz doppingnak minősülő összetevőket.

arNICa LEG GEL 500 g
Az arnica gél verseny és hobby lovak kötőszöveteinek és inainak és lábszárainak kezelésére ajánlott gyors hatású hűtő és erősítő gél.
HOOF-aID 1 l, 1 kg 12,5 g/nap
Nagymennyiségű biotint, metionint és cinket tartalmazó, pata- és szőrépítő szer.
KENTuCKy HOOF-OIL 1 l
Elősegíti az egészséges patanövekedést és a pata optimális nedvességtartalmának megőrzését.
Rugalmasságot biztosít a patának és megvédi a berepedezéstől. Tőkehalmáj olajat, fenyőkátrányt,
gyapjúzsírt tartalmaz.

LáB- éS PaTaáPOLáS

EquI-LyTE G 1 kg, 4 kg 30-60 g/nap
Kiváló elektrolit pótló C- és E-vitaminnal. Takarmányba, vagy itatóvízbe keverhető. Nagy melegben,
vagy betegség, műtét után használata feltétlen javasolt.

ICE-CLay 1,5 kg, 4 kg
Továbbfejlesztett, összetételű gyógyagyag-hidegborogatás. Teaolajat is tartalmaz, könnyű eltávolítani. Ín- izomhúzódások kezelésére, megelőzésére valamint izületi gyulladás csökkentésére is alkalmas.

M.r.S. 500 g
Teaolajat és a jól ismert cinkoxidot tartalmazó krém, sérülések, sebek és különösképpen csűdsömör kezelésére. Hatóanyagai a mikroorganizmusok elszaporodását eredményesen gátolják. Kiváló hámosító.
STOCK Tar SPray 200 ml
Nyírrothadás kezelésére , valamint légyriasztó hatása is ismert.
KENTuCKy KarrON OIL 1 l, 5 l 60 ml/nap
Lenmagolajat tartalmazó, a lovak emésztését, bélműködését elősegítő takarmány kiegészítő. Eredményesen használható a bélsárrekedés és a kólika megelőzésére és kezelésére, a lovak műtét utáni
ellátásához.
NuTrI GarD 3 kg 30-60 ml/nap
Igen eredményes szer gyomorfekélyre és stressz következményeként fellépő gyomor bántalmak
kezelésére.
KaO-SOrB 240 ml 240 ml/nap
Rendkívül hatékony szer a csikók hasmenésének kezelésére. Segít a bélflóra természetes regenerálódásában.

EMéSzTéS jaVíTóK

NEuTrOLaC 1 l 30 ml/nap
Megterhelő edzés után, az izomláz (Tying-up) megelőzésére szolgáló szer. A szervezet saját védekező
képességét erősíti.

LEG-TEND 1 kg, 2 kg, 4 kg
Igen eredményes, jól ismert hidegborogatás lovak számára. Alkalmazható a végtagok gyulladásos
megbetegedéseinél, megterhelésből eredő izom és csontfájdalmak kezelésére, a felfüggesztő, hajlító és nyújtó izmok és inak fájdalmainak csökkentésére.

FrISKa FOaL 250 ml 6-12 ml/nap
B vitaminokban, A vitaminban, kálciumban, biotinban gazdag vitamin csikók részére. Kellemes ízű,
könnyen etethető.
NuTrI-CaLM 1 l 60 ml/nap
NuTrI-CaLM GEL 60 ml
Természetes hatóanyagokat tartalmazó nyugtatószer, ideges lovak számára, szállításhoz, versenyekhez. Segíti a lovagolhatóságot, teljesítményt nem csökkenti, B-vitamint, magnéziumot és L-triptofánt
tartalmaz.
SHy FEEDEr B 1 l, 5 l 35 ml/nap
Koncentrált B6, B12- vitamin tartalmú takarmány kiegészítő, az idegesség jeleit mutató lovaknak
szükségük lehet kiegészítő B-vitaminra, szállításkor valamint versenyen való ideges lovak számára is
egyaránt használható.A teljesítményt nem befolyásolja! Nem dopping!

NyuGTaTóK

VErSENyzőKNEK

CHEVINaL 1 l, 5 l 25-50 ml/nap
Vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és esszenciális aminosavakat tartalmazó piacvezető
készítmény, sport-,hobby-,túralovak,és tenyészállatok számára. Etetésével látványosan nő a teljesítmény és a lovak takarmány hasznosítása. Segíti a regenerálódást, gyógyulást is. Már sok éve bizonyít!
CHEVINAL AMIVEL AZ ERŐ DOMINÁL!

