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Omezuje krvácivost, podporuje funkci plic
Omezuje krvácivost podporováním
pružnosti vlásečnic v plicích
u sportovních koní v tréninku,
při stresu a v průběhu závodů.
Bioflavonoidy

Krmný návod pasta:
Zkrmte 60 ml ráno před před dostihem nebo souteží.
Také 60 ml může být použito večer před dostihem.
V tréninku – 30 ml denně ráno.
Krmný návod prášek:
Prvních 7 dní 20g v ranní a večerní krmné dávce
(1 odměrka je 10g)
Potom 10g v ranní a večerní krmné dávce.
(1 odměrka je 10g)
Deklarované jakostní znaky :
Vlhkost 82%, popel 4%, vláknina 0,1%, protein 0,2%,
olej 1%, sodík 0%

Bioflavonoidy, jako je Citrus sinensis, jsou vitamínům podobné látky,
mezi které patří sloučeniny jako např. hesperidin a rutin. Tyto látky
nejsou produkovány v těle zvířat, a proto musí být nutričně dodány.
Bioflavonoidy zvyšují pevnost vlásečnic a regulují jejich propustnost.
Pomáhají vitamínu C udržovat kolagen – „cement“ mezi buňkami – ve
zdravé kondici. Bioflavonoidy zvyšují účinek vitamínu C a pomáhají
redukovat oxidaci. HemoForte Plus má posilující účine v kombinaci s
HemoForte.

Doplňkové látky v 1 litru
Vitamíny:
Vitamín C – kys. askorbová E300
Vitamín K3 – menadion

Vitamín K3

Stopové prvky
Měď (chelát mědi jako hydrát glycinu) - E4

Tato forma vitamínu K se ukázala být nesmírně prospěšná k celkovému
zdraví zvířat. Primární funkce vitamínu K spočívá ve srážlivosti krve.
Tedy v situacích, kdy dochází k drobným rupturám, je
nutné mít dostatečnou zásobu vitamínu K, aby bylo
zastaveno krvácení. Další důvod, kdy je nutné
doplňovat vitamín K, je výskyt antagonistů
vitamínu K, např. v seně nebo na pastvině. Také
p l í s n ě m o h o u d o p ro s t ře d í v y l u č ov a t
antagonisty vitamínu K.

Složení: rozmarýna, extrakt z mořských řas

Přírodní produkty – botanicky definované
Citrus sinensis

Vitamín C působí jako silný antioxidant a
tak pomáhá chránit buňky před
degradací. Ve spojení s bioflavonoidy
udržuje pružnost vlásečnic.

3.000 mg

20.000 mg

Skladovací podmínky
Uchovávejte na suchém místě při teplotě 5°28°C
v původním balení.
Chraňte před přímým slunečním světlem.
Chraňte před promrznutím.
Po použití uzavřete.
Balení pasta:
Krabice - 15 x 60ml
Karton - 4 krabice
Balení prášek:
Krabice - 8 x 1kg

60 ml

Cena: 379,50 Kč

125.000 mg
5.000 mg

1 kg
Doplňkové krmivo pro koně

Cena: 1135,05 Kč

včetně DPH

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.

