ELEKTROLYT
StarAid pro koně je elektrolyt vyvinutý na základě vědeckých
poznatků pro každodenní použití u výkonnostních koní. Tvorba
potu má za následek ztrátu esenciálních elektrolytů. Jestliže tato
ztráta není doplněna, může dojít k metabolické disbalanci. To
může vést k zvýšení hladiny kyseliny mléčné, dehydrataci, snížení
výkonnosti a výskytu křečí.

Start Aid podporuje:
• Rychlejší rehydrataci
• Účinnější rekonvalescenci
• Nižší výsky křečí
• Rychlejší návrat do špičkové kondice po závodu nebo zátěži
• Stálou normální funkci nervů a svalů
Krmný návod:
StartAid může být přidáván do krmiva.
Určený pro zkrmování před a po závodech.

Deklarované jakostní znaky:
Vlhkost 2%, vláknina 0,1%, olej 1,0%, protein 1,0%, popel
88%, sodík 17,4%, vápník 7,8%, draslík 6,7%, hořčík 2%,
cukry 6%
Složení
chlorid sodný, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, síran
hořečnatý, hydrogenuhličitan sodný, glukóza, oxid
hořečnatý
Doplňkové látky
Vitamíny
Vitamín E (α tokoferol )
Vitamín C (kys. askorbová) E300
Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B1 (thiamin)
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)
Kys. pantothenová

ve 100g
2.000mg
170mg
110mg
320mg
100mg
150mg

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

Koně:
dávka 50 g za den (2 odměrky)
Při horkém počasí a pro koně během přepravy.
Koně v lehkém tréninku:
Dávka 50 g každý druhý den.
Čerstvá pitná voda by měla
být vždy k dispozici.

Balení:
Krabice - 8 x 2kg
Krabice - 20 x 50g

50 g

2 kg

Cena: 86,25 Kč

Doplňkové krmivo pro koně

Cena: 1161,50 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.

