Equiboost

plus

PREBIOTIKUM

PRO ZDRAVÉ STŘEVO & OBNOVU
Krmný doplněk s vysokým obsahem živin
pro koně, kde je požadován vysoký výkon.
Equiboost je vyvážené doplňkové krmivo pro každodenní aplikaci
výkonnostním koním.
Pomáhá udržovat sportovní výkon, zdravá střeva a jejich dobrou funkci.
Přípravek obsahuje 26 klíčových živin včetně plně chráněných minerálních
prvků v chelátové formě (MAAC), které jsou maximálně biologicky využitelné.
Minerální látky jsou v této formě lépe chráněné proti nežádoucím interakcím ve
střevě a jsou snadno absorbovatelné. MAAC jsou odolné vůči antagonistickému působení látek jako jsou sírany a molybden.
EquiBoost navíc obsahuje FOS - krátké řetězce fruktooligo-sacharidů,
které pomáhají udržovat zdravý trávicí systém zejména ve stresových
situacích.
FOS je prebiotikum, které je zdrojem živin potřebných pro rozvoj pozitivní
mikroflóry v zadním střevě, zatímco je organismus koně nevyužívá. FOS také
narušuje rozvoj škodlivých bakterií, což se příznivě projevuje na zdravotním
stavu a výkonnosti koní.
Equiboost zlepšuje:
Zdraví střev
Růst žádoucích bakterií
Trávení živin
Využitelnost krmiv
Zásobování energií

Deklarované jakostní znaky:
vlhkost 3%, popel 30%, protein 1,0%, vláknina 1,0%, olej 1,0%, vápník
6%, fosfor 3%, sodík 2%, methionin 5,0%, lysin 5,0%
Složení:
Dextróza, sůl, uhličitan vápenatý, frukto-oligosacharidy, lněný olej (zdroj
Omega 3)
Doplňkové látky
v 50g
v 1kg
Vitamíny
Vitamín E (α tokoferol)
2.500mg
50.000mg
Vitamín C - kys. askorbová E300
3.200mg
Vitamín D3 - E671
2.500mg
50.000mg
Vitamín A - E672
50.000mg
1.000.000mg
Vitamín B1 (thiamin)
85mg
1.700mg
Vitamín B2 (riboflavin)
85mg
1.700mg
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)
40mg
800mg
Vitamín B12 (kobalamin)
300µg
6.000µg
Vitamín K3
10mg
200mg
Kys. nikotinová
100mg
2.000mg
Kys. pantotenová
50mg
1.000mg
Biotin
2mg
40mg
Kys. listová
40mg
800mg
Chemicky definované látky s podobnými biologickými účinky jako
vitamíny:
Omega 3
1.350mg
27.000mg
Aminokyseliny:
Threonin 3.3.1
2.500mg
50.000mg
Lysin 3.2.5
2.500mg
50.000mg
Methionin 3.1.1
2.500mg
50.000mg
Stopové prvky
Měď (chelát mědi jako
hydrát glycinu) - E4
80mg
1.600mg
Zinek (chelát zinku jako,
hydrát glycinu) - E6
200mg
4.000mg
Mangan (chelát mědi jako
hydrát glycinu) - E5
150mg
3.000mg
Železo (chelát železa
jako hydrát glycinu) - E1
200mg
4.000mg
Jód (jako jodid draselný) - E2
10mg
200mg
Selen (jako seliničitan sodný) - E8
1,25 mg
25mg
Kobalt (jako síran kobaltnatý) - E3
1mg
20mg

Kdy použít:
• Zkrmujte měsíc před začátkem tréninkové sezóny
• Zvířatům s predispozicemi k trávicím obtížím
• Jako prevenci proti výskytu trávicích obtíží
• Zvířatům, která se zotavují po trávicích obtížích
• Zkrmujte měsíc před výstavami anebo prodejem zvířat
• Zvířatům, která přijímají velké množství krmiva

Skladovací podmínky
Skladujte v původním balení při
teplotě 5˚-28˚C mimo sluneční
záření.
Chraňte před promrznutím.
Po použití uzavřete.

Krmný návod:
EquiBoost by měl být přidáván do běžné krmné dávky.
Čerstvá pitná voda by měla být vždy k dispozici.
Dospělí koně:
Hříbata:

Balení:
Krabice - 10 x 3kg

dávka 50g (1 vrchovatá odměrka)
dávka 25g

3 kg
Cena: 1915,90 Kč

Doplňkové krmivo pro koně

včetně DPH
Dovozce:

Distributor:

Upozornění
Tento leták a informace na něm uvedená nenahrazuje
kvalifikované doporučení veterinárního lékaře.

BIOFERM CZ, spol. s r.o.
Banskobystrická 55, 621 00 Brno
tel.: 541 422 550, fax: 545 247 600
bioferm.cz@bioferm.com
www.bioferm.com

GAIN CZ
Tel.: +420 608 246 001, 608 246 020
objednavky@gaincz.eu, www.gaincz.eu

V případě výskytu potíží doporučujeme nejdříve
konzultovat s nezávislým veterinárním lékařem, který
může zvíře prohlédnout, vyšetřit, stanovit diagnózu a
zahájit příslušnou léčbu. Před použitím si podrobně
přečtěte informaci na etiketě. Za nesprávné použití
jakéhokoliv našeho přípravku neneseme žádnou
odpovědnost.

