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A SZAKEMBER AJÁNLÁSA

• Állatorvos doktor
• Praxistulajdonos és szaktanácsadó (EQUI-MED KFT)
• Európai (ECEIM)  és Amerikai (ACVIM) lóbelgyógyász specialista
• 7 év munkatapasztalat világhírű lóklinikákon az Egyesült Államokban (Hagyard, UC Davis, Purdue) 
• 4 szakdiploma tulajdonosa 
• 30+ állatorvosi szakcikk szerzője 
• 3 amerikai állatorvosi szakkönyv könyvfejezeteinek szerzője
• Korábbi egyetemi oktató és kutató 
• Rendszeres előadó hazai és külföldi konferenciákon
• Hazai és külföldi szakmai szervezetek tagja
• Hazai és külföldi szaklapok lektora 

Dr. Tóth Balázs: 

Amerikai és Európai lóbelgyógyászat specialista képzéseken meg-
szerzett szaktudásom jóvoltából 2017-től van szerencsém koordi-
nálni és segíteni az EQUISTRO forgalmazását az Anitech csapatá-
hoz szerződött szaktanácsadó állatorvosként.

A már meglévő bevált, valamint a legújabb fejlesztésű EQUISTRO 
termékek gyakorlati használatával és kiépült lovas kapcsolatrend-
szeremen keresztül szerzett további visszajelzések szakmai értékelé-
sével is értékelem a lovakra kifejtett jótékony hatásukat és szorosan 
együttműködve a fejlesztő csapattal együtt dolgozunk a „cutting 

edge” készítmények továbbfejlesztésében.  Az Anitech csapatát szakmai tréningeken is továbbképzem, hogy 
minden lónak egyedileg a legoptimálisabb takarmánykiegészítő kombinációt tudják ajánlani a legnagyobb 
támogatást igénylő szervrendszerek tekintetében.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Központi vevőszolgálat:
+36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555

anitech@alpha-vet.hu

Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szo: 9-14

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

Lovas ágazat:
Orgoványi Attila:  +36-30/267-5624

orgovanyi.attila@alpha-vet.hu
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A Vetoquinol® nemzetközi állatgyógyászati laboratórium szakértelme, eltökéltsége és szakmai infrastruk-
túrája révén született az EQUISTRO® termék család, ahol az elsődleges szempont a lovak jóléte és külön-
leges takarmányozási igényeik kielégítése, amivel a bennük rejlő genetikai potenciál legoptimálisabban 
felszínre hozható.

A VETOQUINOL® JÓ SZAKMAI GYAKORLATA magában foglalja:

• Legmodernebb ipari gyártósorok a takarmánykiegészítők gyártásához

•  Rendszeres kötelező és önkéntes Uniós és független vizsgáló auditokon történő 
megfeleltetés

• EU szabványok betartása és nyomonkövetése a gyártás és címkézés terén 

•  Gondosan válogatott alapanyagok magas minőségű és kiváló biohasznosulású 
alkotóelemekből

• Lovakra adaptált adagok és dózisok alkalmazása

•  A lovak szükségelteire szabottan összeállítva (NRC 2007 ajánlásnak megfelelően)  

•  FAMI-QS tanúsítvánnyal ellátva (európai állat takarmány adalék és premix minősítő 
rendszer)

• 100%-ban Franciaországban gyártva 

• Doping szabályok tisztelete és követése

• Visszakövethetőség minden egyes alkotó elem esetében

•  Gyógynövényeket vagy azok kivonatait tartalmazó alapanyagok rendszeres analitikai 
vizsgálata hatóanyag és kontamináció kiszűrése céljából

A készítmény nem tartalmaz 
dopinglistás alkotóelemet.

A készítmény tartalmazhat 
dopinglistás alkotóelemet.
Ilyen esetben egyeztessen 

állatorvosával! 

AZ EQUISTRO VÉDJEGY
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ELÉRHETŐSÉGEK: TARTALOM:

Az EQUISTRO® termékek takarmányadalékok, kiegészítők, szuperkoncentrátumok vagy külsőleg használandó termékek. Az 
ajánlott mennyiség egy átlagos 500-600 kilogram súlyú lóra van megadva. Kisebb testtömegű lovaknál vagy póniknál az 
adagot testtömegarányosan kell csökkenteni. 
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ARTPHYTON

CARTIFLEX

Pelletált kiegészítő, ami az optimális ízü-
leti funkciót segíti elő.  Olyan gyógyha-
tású növényeket tartalmaz, mint a zsúrló, 
fekete ribizli, fehér fűz és ördögcsáklya, 
ami a glükózaminnal együtt különösen 
hatékony. Elsősorban idősebb lovaknak 
ajánlott, vagy olyan egyedeknek, amelyek 
ízületei nagy terhelésnek vannak kitéve. 

Táplálékkiegészítő az ízületek optimális 
működésének elősegítésére. Zöld kagyló 
és barna tengeri alga kivonatot, valamint 
antioxidánsokat és omega-3 zsír-savakat 
tartalmaz. A kombináció jótékony hatása 
állatokon bizonyított. A CARTIFLEX külö-
nösen ajánlott olyan lovaknak, amelyek 
ízületei intenzív igénybevételnek vannak 
kitéve. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: szentjánoskenyér, árpaliszt, lucerna liszt, szukróz, ördögcsáklya (Harpagophytum procumbens) 6%, zsurló 
(Equisetum arvense) 6%, feketeribizli (Ribes nigrum) 3%, fehér fűz (Salix alba) 3%, betyárkóró 3%, élesztő 3%, glükózamin HCl 
2.5g/100g. 
Beltartalom: nyersrost 12.5%, nyersfehérje 10.7%, nyershamu 7%, nedvesség 7%, oldhatatlan hamu 3%, nyerszsír 1.9%, 
nátrium 0.2%.
Adagolás: 100-150g. naponta. Abrakkal keverhető. Ördögcsáklya tartalma miatt pozítív doping eredményt hozhat. 
Mindenképpen konzultáljon állatorvosával, ha lovának dopingvizsgálata lehet. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: almaszirup, perna canaliculus szárított kivonat (1 kg tartalmaz 240.000 mg glükózaminoglikánt) 18.33%, 
maltodextrin, kalcium-karbonát, tengeri alga (Ascophyllum nodosum) 0.5%. Additivok/kg: Aminosavak és sóik: DL-methionin 
tisztított (3c301) 195.000 mg. Vitaminok és provitaminok: E-vitamin /alpha-tocopherol-acetát (3a700) 10000 IU. Nyomelemek: 
szelén, mint nátrium-szelenit (E8) 9 mg.
Beltartalom: nyersfehérje 22.5%, nyershamu 17.5%, nedvesség 6%, nyersrost 5.5%, kalcium 4%, oldhatatlan hamu 3.5%, 
nyerszsír 2%, nátrium 1.9%.
Adagolás: 15g (1 kanál) naponta kétszer. Abrakba keverhető.

MOZGÁSSZERVEK - 
ÍZÜLETEK TÁMOGATÁSA
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MOZGÁSSZERVEK - 
ÍZÜLETEK TÁMOGATÁSA

CHONDRIL ULTRA

CHRYSANPHYTON

Könnyen adagolható kiegészítő, amely 
gyorsan felszívódó E-vitaminban és C-vi-
taminban gazdag csipkebogyó kivonatot 
tartalmaz.  C-vitamin több vizsgálatban 
is hatásosnak bizonyult az ízületeket érő 
oxidatív stressz ellen. A CHONDRIL ULTRA 
gyors segítség akár versenyek közben is.

A CHRYSANPHYTON pellet formában tar-
talmaz krizantém kivonatot, ami gazdag 
flavonoidokban és egyéb antioxidánsok-
ban. Értágító hatású, ezért savós patair-
hagyulladásban vagy patahengerszindró-
mában előnyös lehet. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: csipkebogyó 13%, réti legyezőfű (Spiraea ulmaria), glükóz. Additívok/kg: vitaminok és provitaminok: E-vitamin /
RRR alfa-tokoferil-acetát (3a700) 55760 IU.
Beltartalom: nedvesség 50%, nyerszsír 15%, nyershamu 3%, nyersrost 0.3%, nyersfehérje 0.3%, nátrium 0.3%.
Adagolás: Adagolása 2-4 órával a verseny kezdete előtt javasolt. A tubus teljes tartalmát közvetlenül a szájüregbe ürítjjük. Póni 
esetén fél tubus elegendő

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: amerikai krizatém (Chrysanthellum americanum por 63%, szárított almabél, szárított, mikronizált szentjánoskenyér, 
árpaliszt, lucernaliszt – magas hőmérsékleten szárított. 
Beltartalom: nyersrost 19%, nyershamu 13.5%, nyersfehérje 9%, nedvesség 7%, oldhatatlan hamu 7%, nyerszsír 
1.5%, nátrium 0.1%.
Adagolás: 20g naponta 2 alkalommal abrakba keverve vagy önmagában. 
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FLEXADIN-UCII

EPF 10

Szabadalmaztatott kollagént (UCII®), MSM-et 
és mangánt tartalmaz, a hosszan tartó ízületi 
egészség és rugalmasság érdekében. Az MSM 
jótékony hatását több független vizsgálat is iga-
zolta. Különösen javasolt olyan lovaknak, me-
lyek izületei és inai intezív használat alatt állnak.  
CARTIFLEX-el együtt különösen hatékony az ín-, 
ízület- és porcegészség hosszan tartó megőrzé-
se érdekében.

EPF 10 különleges kombinációja aktív 
bővérűség keltő anyagoknak és szabad 
étereknek, mint a kámfor, metol és a roz-
maring olaj. Az EPF-10 hűti, ellazítja a sza-
lagokat, inakat és izmokat. Munka előtt, 
alatt és közben is alkalmazható. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: laktóz, metil-szulfonil-metán (MSM) 39.6%, kálium-klorid, UCII®: csirke porc por (tartalmaz: kálium-klorid: 0.96%, 
összkollagén 0.8%) 3.2%. Additivok/kg: nyomelemek: mangán hidrált aminosav-kelát formájában (E5) 480 mg.
Analizis: nedvesség 12%, nyershamu 9%, oldhatatlan hamu 5.2%, nátrium 1%, nyersfehérje 1%, nyersfehérje 0.4%, nyerszsír 
0.3%.
Adagolás: Feltöltési periódus (12 hét): 15g (1½ kanál) naponta egyszer. Fenntartás: 10g (1 kanál) naponta egyszer. Abrakba 
keverhető.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: ioncserélt víz, propanol, kálium-klorid, japán varázsdió kivonat, magnézium-szulfát, timol, aluminium szulfát, 
kálium-jodát. 
Alkalmazás: Külsőleg. Alaposan a területre masszírozni. Szükség esetén a területre fedőkötés helyezhető. Irritáltált 
bőrfelületeken alkalmazni tilos.

MOZGÁSSZERVEK - 
ÍZÜLETEK TÁMOGATÁSA
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MOZGÁSSZERVEK - 
KÜLSŐLEG

FLOGESTAN

MASSAGE

Magas biológiai aktivitású poultice kül-
sőleg történő felhasználásra. Vérkeringés 
stimuláló anyagok keveréke. A Flogestan 
az izmok, inak és az ízületek kezelésére 
külsőleg használandó, kimerült és meg-
erőltetett testrészeken hideg- vagy me-
legborogatás formájában.  

A massage gél olyan biológialig aktív ve-
gyületeket tartalmaz, amik segítik a helyi 
bővérűség kialakulását. A fokozott vérke-
ringéssel megelőzhetőek a megerőltetés 
miatti esetleges sérülések.  MASSAGE se-
gít felkészíteni az izmokat, inakat és ízüle-
teket a munkára.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: aluminium-szilikát, propylén-glikol, víz, cink-oxid, árnika-kivonat (Arnica montana), benzil-alkohol, guar-gumi, 
rozmaring (Rosmarinus officinalis), menthol, levendula (Lavendula angustifolia).
Alkalmazás: használat előtt összekeverni.  
Hideg borogatás: ½ cm vastag bevonat alkalmazása 1–2 alkalommal naponta. 1 óra múlva kézmeleg vízzel lemosni. 
Meleg borogatás: A tégely fedelét melegítés előtt lazítsuk meg. Allítsuk a tégelyt forró vízfürdőbe, majd hagyjuk benne 15-20 
percig. Kézmeleg hőmérsékleten keverjük össze és kenjük be a kezelendő területet 0.5-1 cm vastagon.  

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: Eukaliptusz olaj, mentol, Hamamelis kivonat, Árnika, izo-propanol, gél-bázis, E 131 színezék. 
Alkalmazás: Masszázs során a bőrbe dőrzsölni. Munka után nem használható. Nem alkalmazható sérült bőrfelületen.
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RESPADRIL

RESPADRIL AEROSOL 

Takarmánykiegészítő magas biológiai ér-
tékesülésű növényi kivonatokkal és egy 
hatékonyan felszívódó réztartalmú ve-
gyülettel (IPALIGO®). RESPADRIL támogat-
ja a légzőszervek optimális működését, az 
édesgyökér gyulladáscsökkentő, míg az 
oregáno olaj immunerősítő hatású.  

A RESPADRIL AEROSOL közvetlenül a 
légutakban alkalmazva kisebb adagban 
is rendkívül hatékony. Benne található 
illóvegyületek semlegesítik az ammónia 
hatását. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: glükóz, 1,2 propanediol, Additívok/kg: nyomelemek: réz-klorid-dihidrát formájában (E4) 
800 mg. Aromás vegyületek: édesgykér (Glycyrrhiza glabra) kivonat 56000 mg, eukaliptusz olaj 12000 mg, oregano olaj 4000 
mg, fenyőolaj 4000 mg, glicin 2000 mg. 
Beltartalom: nedvesség 45%, nyersrost 0.5%, nyershamu 0.5%, nyersfehérje 0.5%, nyerzsír 0.5%, nátrium 0.2%.
Adagolás: 40 ml naponta 5 napig. Ivóvízbe, abrkaba keverhető vagy közvetlenül szájon át is adható. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: (10ml-es ampullánként): etil-diglikol, esszenciális olajok 0.8g (eukaliptusz szegfűszeg), monopropilén-glikol, víz.
Alkalmazás: inhalálni naponta egyszer 1 ampulla javasolt 5 napig.

LÉGZŐSZERVEK
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LÉGZŐSZERVEK

SECRETA PROMAX 
Pelletált takarmánykiegészítő, ami külön-
leges kombinációja több gyógynövény-
nek és egy magas biológiai hasznosulá-
sú E-vitaminnak. Előbbiek közül több is 
ismert széleskörű biológiai hatásáról. A 
SECRETA PROMAX különösen hasznos 
lehet olyan lovaknál, amelyek a nagy 
mennyiségű letapadt nyálka miatt telje-
sítménycsökkentek. Alsó légúti allergiás 
betegségek (ló-aszthma) kiegészítő ke-
zelésére is alkalmas. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: fekete peszterce (Ballota nigra) 13.6%, kakukkfű 13.6%, árpaliszt 12.6%, bojtorján 8.2%, gyantásgyom 8.2%, édesgyökér 
8.2%, szentjánoskenyér 6.8%, borostyán (Hedera helix) 5.5%, martilapu (Tussilago farfara) 5.5%, molyhos ökörfarkkóró (Verbascum 
thapsiforme) 5.5%, lucernaliszt 4%,zselitanizált kukorica keményítő 0.9%. Additívok/kg: vitaminok és provitaminok: E-vitamin/
racém-alfa- tocopheril-acetát (3a700) 21800 U. Aromás anyagok: szőlőmagkivonat 13630 mg. 
Beltartalom: Nyersrost 19%, Nyershamu 10.2%, Nyersfehérje 9%, Nedvesség 5%, Oldhatatlan hamu 4.3%, Nyerszsír 4%, Nátrium 
0.2%.
Adagolás: 10-20g (1 - 2 kanál) naponta.
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AZODINE

EXCELL E 

Ásványianyag kiegészítő lovaknak. Az 
AZODINE nagy mennyiségben és op-
timális arányban tartalmaz kalciumot, 
nátriumot és klórt, melyek fokozottan 
használódnak fel intenzív munka és izza-
dás során.  Az AZODINE alkalmazása rend-
szeresen ajánlott nagy igénybevételnek 
kitett sportlovaknál.

Az EQUISTRO EXCELL E több olyan alko-
tóelemet tartalmaz, amely nélkülözhetet-
len az izomsejtek működéshez. A mag-
nézium elősegíti az izmok relaxációját. 
A szelén és E-vitamin antioxidáns és az 
izommunka során képződő szabadgyö-
köket semlegesíti, míg a lizin esszenciális 
aminosav, ami sok takarmányban nem 
megfelelő mennyiségben van jelen.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: kalcium-karbonát 40%, nátrium-klorid 40%. Additívok/kg: kalcium-laktát (E327) 200000 mg. 
Beltartalom: nyershamu 85.8%, kalcium 19%, nátrium 14.5%, nedvesség 6%, nyersrost 0.3%, nyersfehérje 0.3%, nyerszsír 0.16%, 
foszfor 0.01%.
Adagolás: 50g (2 kanállal naponta). Abrakba keverhető.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: magnézium-klorid 17%, glicerin. Additívok/kg: nyomelemek: szelén (szerves eredetű Saccharomyces cerevisae 
CNCM I-3060) (E3b8.10) 23 mg. Aminsavak és sóik: L-lizin monohidroklorid (3.2.3.) 89720 mg. Vitaminok és provitaminok: 
E-vitamin /racemát alfa-tocopheryl-acetát (3a700) 105140 mg. 
Beltartalom: nedvesség 53%, nyersfehérje 12.8%, nyerszsír 12%, nyershamu 8.6%, magnézium 1.95%, nátrium 1.6%, nyersrost 
1.5%.
Adagolás: Intezív munkában lévő lovak 20 ml naponta. Könnyű munkában lévő lovak 10 ml naponta. Szájon át vagy abrakba 
keverve.  

VÁZIZOMZAT
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VÁZIZOMZAT

EXCELL E POR

MYOPOWER

Az EQUISTRO EXCELL E több olyan alkotóe-
lemet tartalmaz, amely nélkülözhetetlen az 
izomsejtek megfelelő működéshez. Sportlo-
vaknak teljesítmény növelésére, míg tenyész-
kancáknak az egészséges petefészek műkö-
dés és peteérés biztosítására használható. 
Csikóknak születés után javasolt fehérizom 
betegség kialakulásának megelőzésére. 

A MYOPOWER egy 18 különböző aminosavat 
tartalmazó takarmánykiegészítő szuperkon-
centrátum, ami magas fehérjetartalma miatt 
elengedhetetlen a versenyző és edzésben 
lévő ló számára. A MYOPOWER könnyen 
emészthető fehérje forrásának segítségével a 
ló izomtömege, állóképessége és gyorsasága 
is hatékonyan növelhető. Hatása 2 hét után 
jelentkezik.  Versenyszezonban folyamatosan 
javasolt adni. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dextróz, magnézium-oxid 1.2%. Additívok/kg: nyomelemek: szelén (szerves eredetű Sacharomyces cerevisae 
CNCM I-3060 – szelén inaktivált élesztő eredetű) (E3b8.10) 23 mg. Aminosavak és sóik: L-lizin monohidroklorid (3.2.3.) 89720 mg. 
Vitaminok és provitaminok: E-vitamin /racemát alfa-tocopheryl-acetát (3a700) 45000 U
Beltartalom: nyershamu 14.7%, oldhatatlan hamu 12%, nedvesség 10%, nyersfehérje 6%, nyerszsír 4%, nyersrost 1.5%, nátrium 
1%, magnézium 0.6%.
Adagolás: 50g (2 kanállal naponta). Takarmánnyal keverhető.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: burgonyafehérje 30%, kalcium-kazeinát lecitinnel 20%, alma pép, árpaliszt, lucernaliszt, szukróz, mikronizált, szárított 
szentjános kenyér. Additívok/kg: aromás anyagok: L-leucin 59900 mg.
Beltartalom: nyersfehérje 46%, nyersrost 7.5%, nedvesség 7%, nyershamu 4%, nyerszsír 2%, nátrium 0.1%
Adagolás: 75g/nap for 3hétig, majd 50g/nap 2 hétig, vagy amíg a fokozott igénybevétel fennáll. Abrakkal keverhető, javasolt 
intezív munka után beadni.
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GESTAMASH PROTECT

LEGAPHYTON

Teljes értékű lótáp, ami az energia- és rost-
szükséglet részleges bevitelét is lehetővé teszi. 
Elsősorban idősebb vagy legyengült, beteg lo-
vaknak adható, mivel könnyen emészthető és 
kevés ballasztot tartalmaz. Probiotikumokat is 
tartalmaz, amelyek több vizsgálatban is haté-
konynak bizonyultak. A GESTAMASH  önállóan 
vagy abraktakarmány mellé kiegészítésként is 
használható.

Pelletált takarmánykiegészítő, ami a máj 
működést optimalizálja. Idült és heveny 
májbetegségek esetén hatását a megnö-
vekedett antioxidáns és ez által méreg-
telenítő kapacitásán keresztül fejti ki. A 
LEGAPHYTON különösen olyan lovaknak 
javasolt, amelyek aktív vagy lezajlott máj-
betegségtől szenvednek (májgyulladás, 
epeérgyulladás, mérgezés, epekő). 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: zab, kukoricapehely, árpa, hántolt napraforgómag, lenmag, inulin/ izomaltulóz keverék, kalcium-kaseinát 
lecitinnel, bojtorján dara, nátrium-karbonát. Additívok /kg: emésztést fokozók: Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 (4a1704): 
16 x 108 CFU. 
Beltartalom: nedvesség 13%, nyersfehérje 11.5%, nyersrost 8.5%, nyerszsír 5%, hamu 2.5%, foszfor 0.4%, kalcium 0.15%, 
nátrium 0.1%. 
Adagolás: A zacskó (600g) tartalmát, meleg vízbe keverve adható szájon vagy állatorovos ajánlása szerint. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: árpaliszt, szentjánoskenyér 25%, lucerna 15%, szukróz, zselatinizált kukoricakeményítő, szilibin/foszfolipid 3% 
(szilibin 1.1% és foszfatidil-kolin). Fehérje és rostforrások: cellulóz és szilibin Additívok/kg: állományjavító és stabilizáló anyagok: 
cellulóz E460 (ii) 40000 mg. 
Beltartalom: keménytő 25.4%, rost 12%, fehérje 9.4%, nedvesség 8%, nyershamu 4%, zsír 2.7%, nátrium 0,2%, kolin 0.2%, 
methionin0.15%.
Adagolás: 30g (1 kanál)/nap. Abrakba keverhető. Alkalmazását illetően konzultáljon állatorvosával. 

 EMÉSZTŐSZERVEK ÉS MÁJ
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TERMÉKENYSÉG

ΒÉTA- KAROTIN

IPALIGO® FOAL

Kiegészítő tenyészkancák és fedezőmének 
részére. Béta-karotinban, A- és E-vitaminban, 
valamint vasban és omega-6 zsírsavakban 
gazdag. A rossz A-vitamin és B-karotin el-
látottság terméketlenséget okozhat, ezért 
különösen a tenyészszezonban javasolt ki-
egészítésként, amikor a vitamin szükséglet 
megnövekedett. 

Az IPALIGO® FOAL egy paszta újszülött csi-
kóknak, ami könnyen felszívódó formában 
biztosít nyomelemeket és aminosavakat. Az 
IPALIGO® FOAL elsősorban alulfejlett, koraszü-
lött vagy legyengült csikóknak ajánlott. Ilyen 
csikóknál különösen fontos a megfelelő A, D 
E és C-vitamin kiegészítés mellett a szelén 
ellátottság is.   

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dextróz, halolaj 8%, kalcium-karbonát. Additivok/kg: vitaminok és provitaminok: A-vitamin (3a672a) 200000 U, béta-
karotin (3a160 (a)) 10000 mg, E-vitamin/alfa-tocopheril-acetát (3a700) 10000mg. Nyomelemek: vas (aminosav kelát formájában) 
(E1) 1700 mg. 
Beltartalom: nedvesség 12%, hamu 11.6%, fehérje 5.5%, oldhatatlan hamu 5%, zsír 4.5%, nátrium 1.3%, rost 0.3%.
Adagolás: 50g (2 kanál/nap. Abrakba keverhető.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: élesztő, szója hidrolizátum Additívok/kg: nyomelemek: vas (aminosav-kelát formájában) (E1)  
7800 mg, cink-klorid (E6) 2680 mg, réz-klorid (E4) 1000 mg, nátrium-szelenit (E8) 20 mg. Vitaminok és provitaminok: A-vitamin 
(E672) 7,1.107UI, D3-vitamin (E671) 200000 U, E-vitamin/alfa-tocoferyl-acetát racemát (3a700) 21400 IU, C-vitamin (L-aszkorbinsav) 
(E300) 7140 mg, kolin-klorid (3a890) 780 mg. Aromás anyagok: glycin 8700 mg. Kötő és csomósodásgátló anyagok: bentonit 
(1m558i) 12000 mg. 
Beltartalom: nedvesség 72%, fehérje 5%, hamu 4.3%, zsír 4%, rost 1%, nátrium 0.5%.
Adagolás: 1 fecskendő születés után, majd további 2 alkalommal 2 naponta.
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KERABOL BIOTIN

KERABOL

Takarmánykiegészítő az egészséges pataszaru növe-
kedés és bőregészség érdekében. Metionin, biotin és 
azonnal értekesülő IPALIGO cinket és magánt tartalmaz. 
A KERABOL BIOTIN mindennapi használatra ajánlott 
olyan lovaknak, melyek bőr, szőr vagy szaruminősége 
nem megfelelő, vagy olyan lovaknak, melyek hosszú be-
tegségből felépülve nem termelnek egészséges szarut. 
Klinikai vizsgálatok bebizonyították, hogy a tartós biotin 
adagolás javítja a pataszaru minőségét. 

Folyékony takarmány kiegészítő az egész-
séges pataszaru növekedés és bőregész-
ség érdekében. Metionin, biotin, ásványi 
cinket és magánt tartalmaz. A KERABOL 
mindennapi használatra ajánlott olyan 
lovaknak, amelyek bőr, szőr vagy szarumi-
nősége nem megfelelő vagy olyan lovak-
nak, amik hosszú betegségből felépülve 
nem termelnek egészséges szarut.  

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dextróz, laktóz. Additívok/ kg: nyomelemek: cink (aminosav-kelát formájában) (E6) 6650 mg, mangán (aminosav-
kelát formájábaN) (E5) 2000 mg, szelén (szerves szelenit formájában élesztőből Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) 
(E3b8.10) 16 mg. Aminosavak és sóik: DL-metionin (3c301) 334900 mg. Vitaminok és provitaminok: biotin (3a880) 1300 mg. 
Beltartalom: nyersfehérje 21%, nyershamu 12%, nedvesség 7%, oldhatatlen hamu 6.5%, nátrium 1%, nyersrost 0.3%, nyerszsír 
0.3%.
Adagolás: 15 g (1 kanál) naponta. Abrakba keverhető.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: nátrium-klorid, magnézium-klorid. Additívok/kg: nyomelemek: cink-klorid (E6) 9400 mg, mangán-klorid 2970 mg, 
szelén 25 mg. Aminosavak és sóik: DL-metionin (3c301) 9900 mg. Vitaminok és provitaminok: biotin (3a880) 1485 mg. Béta-
karotin 1.39mg a160a Aromás anyagok: glicin 30300 mg. 
Beltartalom: nedvesség 86%, nyersfehérje 4.2%, nyershamu 1.7%, nyerszsír 0.8%, nyersrost 0.3%, nátrium 0.2%.
Adagolás: 10 ml/naponta. Szájon át vagy takarmányba keverve. 

BŐR ÉS PATÁK
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BŐR ÉS PATÁK

SEVERIT
A SEVERIT egy speciális, külsőleg használ-
ható krém, ami a szarurepedések és egyéb 
szarurendellenességek kezelésére alkal-
mazható. Több olyan összetevőt tartalmaz, 
ami jótékony hatással van a szarunöve-
kedésre. Önmagában vagy KERABOL-lal 
együtt alkalmazható.  A SEVERIT olyan lo-
vaknak előnyös, ahol a rendellenességet 
elsősorban a szaru kiszáradása okozza. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: vazelin, méhviasz, petróleum, lenolaj, lauril-olaj, E-vitamin (alfa-tokoferol formájában).
Alkalmazás: Külsőleg. A patákat kezelés előtt teljesen le kell tisztítani. A SEVERIT-et a pártaszélen, hegyfalon, oldal és 
sarokfalon, valamint a nyíron és a talpi szarun is alkalmazhatjuk. Meglévő rendellensség kezelésére naponta 1-2 alkalomal 
használható, míg megelőzésre hetente 1-2 alkalommal. 
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MEGABASE

MEGA BASE MAINTENANCE

Vitamin-, és mikroelemkiegészítő, amely segít 
a takarmányozási hiányosságokat ellensúlyoz-
ni. Több nyomelemet, zsírban oldódó vitamint 
és antioxidánsokat, valamint prebiotikumokat 
is tartalmazó MEGABASE elsősorban egészsé-
ges, könnyű munkát végző sport vagy hob-
bilovaknak javasolt.

Pelletált vitamin és ásványianyag kiegészí-
tő kancák, csikók és sport lovak számára 
egyaránt. IPALIGO® szabadalom formájá-
ban tartalmazza a jól értékesülő nyomele-
meket. A MEGABASE MAINTENANCE 
elsősorban olyan lovak számára javasolt, 
amelyek kis vagy mérsékelt aktivitásúak 
és tradicionálisan vannak takarmányozva.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: kalcium-karbonát Saccharomyces cerevisiae élesztő (Actigen®) 16.6%, laktóz, dextróz, nátrium-klorid, dikalcium-
foszfát. Additívok/kg: nyomelemek: cink-aminosav kelát formájában (E6) 4000 mg, réz-aminosav kelát formájában (E4) 250 
mg, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 által termelt szelén (Eb8.10) 9 mg. Vitaminok és provitaminok: A-vitamin (retinyl-
acetát) (3a672a) 300000 IU, antioxidáns: aszkorbil-palmitát (1b304) 9900 mg, E-vitamin/alfa-tocopheril-acetát (3a700) 4000 IU, 
D3- vitamin (E671) 3000 IU. 
Beltartalom: nyershamu 41.5%, kalcium 10%, nedvesség 7%, nyersfehérje 6.5%, nátrium 6.5%, nyerszsír 3.5%, foszfor 1.9%, 
nyersrost 0.3%, magnézium 0.2%.
Adagolás: 50 g (2 kanál) naponta. Abrakba keverhető.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dikalcium-foszfát (Lithothamn tengeri algából), szárított lucerna, cukorrépa melasz, nátrium-klorid, magnézium 
klorid, magnézium oxid, szárított szentjánoskenyér, kukorica-keményítő, ánizs-kivonat, mocsári zsúrló Additívok/kg: Vitaminok 
és provitaminok: A-vitamin (a3672a) 200000 IU, D3-vitamin (E671) 20000 IU, E-vitamin 1500 IU.  Nyomelemek: cink (szulfát-
monohidrát) (E6) 800 mg, vas-szulfát) (E1) 500 mg, réz aminosav-kelát formájában (E4) 400 mg, mangán aminosav-kelát 
formájában (E5) 300 mg, kobalt( II) szulfát-heptahidrát (3b305) 42 mg, jód (kálium-jodid) (3b201) 12 mg, szelén (nátrium-
szelenit) (E8) 12 mg. 
Beltartalom: nyershamu 60%, kalcium 16%, foszfor 8%, nedvesség 5%, oldhatatlan hamu 4.8%, nyersfehérje 4%, rost 3%, 
magnézium 2.5%, nátrium 2%, nyerszsír 0.8%.
Adagolás: 80-100 g/naponta. Takarmánnyal keverendő. 

VITAMINOK & ÁSVÁNYI ANYAGOK
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VITAMINOK & ÁSVÁNYI ANYAGOK

MEGABASE FERTILITY

MEGABASE JUNIOR

A MEGABASE FERTILITY egy vemhes kancák részére speciálisan 
összeállított vitamin- és ásványianyag kiegészítő. Emelt kalcium/ 
foszfor aránya IPALIGO® formában összeállított nyomelemei és 
esszenciális aminosav tartalma révén az embrió egészséges cson-
tozatának és izomzatának a fejlődését segíti.  Vemhes kancáknál 
a megfelelő folsav, B12 vitamin, A- és E-vitamin ellátás különösen 
fontos. Mikroelemek közül pedig elsősorban a jód, szelén és vas. 
A MEGABASE FERTILITY optimális arányban tartalmazza ezeket és 
így az esetleges hiányos takarmányokat jól kiegészíti. 

A MEGABASE JUNIOR szopós és választott csikók 
részére kifejlesztett vitamin- és ásványanyag kiegé-
szítő. A nyomelemeket IPALIGO formában tartal-
mazó készítmény nagy növekedési erejű csikóknak 
elengedhetetlen a megfelelő csontozat, ízületek és 
izmok optimális fejlődéséhez. Fiatal csikóknál külö-
nösen fontos a megfelelő cink és réz ellátás, mert 
ezek hiánya vagy túladagolása egyaránt porcfejlő-
dési rendellenességet okozhat.  

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: tengeri moszat, dikalcium-foszfát, cukorrépa melasz, magnézium-kloris, szárított lucerna, szentjánoskenyér, ánizs, 
édesgyökér. Additívok/kg: nyomelemek; cink (aminosav kelát formájában) (E6) 3900 mg, vas (aminosav-kelát formájában) 
(E1) 3300 mg, réz (aminosav-kelát formájában) (E4) 1650 mg, mangán (aminosav-kelát formájában) (E5) 940 mg, réz (szulfát 
pentahidrát) (E4) 330 mg, kobalt (kobalt-karbonát(II))(3b302) 32 mg, jód (kálium-jodid)(E8) 7 mg. Aminosavak és sóik: L-lizin 
monohidroklorid (3.2.3.) 16000 mg, DL-metionin (3c301) 9800 mg, L-threonin (3.3.1.) 490 mg. Vitaminok és provitaminok: 
A-vitamin (E672) 460000 IU, D3-vitamin (E671) 65000 IU, E-vitamin/alfa-tokoferil acetate (3a700) 2500 IU, ß-karotin (E160a) 1000 
mg, C-vitamin (L-aszkorbinsav) (E300) 1000 mg, folsav (3a316) 180 mg, B12-vitamin B12 (cianokobalamin) 1.5 mg. 
Beltartalom: nyershamu 62%, kalcium 16.8%, oldhatatlan hamu 9.5%, nyersfehérje 6.8%, foszfor 4.84%, nyersrost 3.2%, 
nedvesség 3%, magnézium 1.48%, nyerzsír 0.8%, nátrium 0.55% 
Adagolás: 80-100 g naponta. Abrakba keverhető

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dikalcium-foszfát, glicerin, savópor, magnézium-klorid. Additívok/kg: nyomelemek: cink (klorid monohidrát) (E6) 
570 mg, 1650 mg, Mangán (klorid) (E5) 275 mg, Réz (klorid dihidrát) (E4) 210 mg, jód (kálium-jodid) 2 mg, szelén (szerves 
eredetű Saccharomyces cerevisae CNCM I-3060 – szelén inaktivált élesztő eredetű) (E3b8.10) 19 mg. Vitaminok és provitaminok: 
A-vitamin (E672) 10000 IU, D3-vitamin (E671) 1420 IU, E-vitamin/alfa-tokoferil-acetát (3a700) 760 IU, niacinamid (3a315) 450 
mg, C-vitamin (L-aszkorbinsav) (E300) 1000 mg, folsav (3a316) 305 mg, K3-vitamin 76 mg, B1 vitamin 69 mg, B6-vitamin 3a831 
piridoxin-hidroklorid 50 mg, vitamin B2 (riboflavin) 46 mg, B12-vitamin (cianocobalamin) 11 mg, béta-karotin 4mg, Aromás 
anyagok: glicin 2600 mg.  
Beltartalom: víz 48%, nyershamu 36%, kalcium 10.5%, oldhatatlan hamu 9.5%, foszfor 7%, nyersfehérje 1.1%, magnézium 
0.9%, nyerzsír 0.8%, nyersrost 0.3% nátrium 0.23% 
Adagolás: 20-40 ml naponta szájon át az applikátorral beaadni.
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BETAMAG FORTE

EQUILISER

Folyékony takarmánykiegészítő, ami mag-
néziumot és IPALIGO® cinket tartalmaz. A 
BETAMAG FORTE segít fenntartani a ki-
egyensúlyozott idegrendszer működését. 
Az alacsony magnézium szint izomgör-
csöket, ingerlékenységet és fáradékony-
ságot okoz lovakban is. 

Nyugtató hatást kifejtő kiegészítő, ami 
szerves magnéziumot, triptofánt és B- vi-
taminokat is tartalmaz. Az EQUILISER külö-
nösen heves vérmérsékletű temperamen-
tumos lovaknak ajánlott, ahol a fokozott 
stressz túlzott ingerlékenységet okoz. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: magnézium-aszpartát, szukróz. Additívok/kg: nyomelemkek: cink-klorid (E6) 12700 mg. Aromás anyagok: glicin 
29800 mg. 
Beltartalom: víz 71%, nyersfehérje 12%, hamu 3.78%, magnézium 1.3%, nyerszsír 0.8%, nyersrost 0.3%, nátrium 0.2%.
Adagolás: 10-20 ml/naponta. Vízzel és abrakkal keverhető vagy szájon át is beadható. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: glükóz, laktóz, magnézium-fumarát 13.5%. Additívok/kg: aminosavak és sóik: L-triptofán (3.4.1.) 100000 mg. 
Vitaminok és provitaminok: B1 vitamin (thiamin-mononitrát) 7500 mg, niacinamid (3a315) 5000 mg, B6-vitamin (piridoxin 
hidroklorid- 3a831) 3300 mg. 
Beltartalom: nyersfehérje 15%, nyershamu 13.5%, nedvesség 9%, magnézium 1.3%, nátrium 1%, nyersrost 0.4%, nyerszsír 0.3%. 
Adagolás: 20 g/naponta. Abrakba keverhető.  

IDEGRENDSZER
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TELJESÍTMÉNY ÉS
REGENERÁCIÓ 

ELEKTROLIT

ELYTAAN

Az ELECTROLYT a fokozott izzadság során 
fellépő elektrolitveszteség kompenzálá-
sára alkalmazható. Magas koncentráció-
ban tartalmaz ionokat, E-vitamint, cinket 
és C-vitamint. Különösen olyan lovaknak 
javasolt, amelyektől szélsőséges verseny-
zési körülmények között is magasak az el-
várások (military, távlovaglás, több napos 
versenyek).    

Az ELYTAAN egy folyékony koncentrált 
elektrolit oldat, ami aminosavakat, IPALIGO® 
nyomelemeket, mikroelemeket  és B-vitami-
nokat egyaránt tartalmaz. Az ELYTAAN segít 
kompenzálni az intenzív munka során izza-
dással elvesztett elektrolitokat és elősegíti az 
optimális és gyors regenerációt. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: tejpor, cukor, nátrium-klorid. Additivok/kg: nyomelemek: cink (cink-szulfát) (E6) 500 mg. Vitaminok és provitaminok: 
E-vitamin (alfa-tokoferil-acetát) (3a700) 5900 IU, antioxidáns: aszkorbil-palmitát (1b304) 5900 mg.  Tartósítók: nátrium-diacetát 
(E262) 190000 mg. 
Beltartalom: nyershamu 33%, nyersfehérje 14.3%, klorid 12.5%, nátrium 11,7%, nedvesség 10%, nyerszsír 0.87%, kálium 0.83%, 
kalcium 0,49%, foszfor 0.44%, rost 0.4%, magnézium 0.05%, glükóz 0,04%
Adagolás: 40-120 g/naponta, 3 napig. Vízzel vagy takar-mánnyal keverhető.  

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: szacharóz 28.6%, magnézium-klorid 18.7%, nátrium- klorid 8.4%, kálium-klorid 2%, calcium-klorid 1%. Additívok/
kg: mikroelemek: cink-klorid-monohidrát (E6) 1436 mg, vas (vas-klorid-hexahidrát) (E1) 254 mg, réz-klorid-dihidrát (E4) 188 
mg, mangán-klorid-tetrahidrát (E5) 99 mg. Aminosavak és sóik: L-lizin-monoklorohidrát (3.2.3) 1069 mg, DL-metionin (3c301)  
1067 mg. Vitaminok és provitaminok: niacinamid (3a315) 716 mg, kalcium-D-pantotenát (3a841) 713 mg. Aromás anyagok: 
glicin 4800 mg.
Beltartalom: nedvesség 53%, hamu 17.5%, klorid 14%, nátrium 3.6%, glükóz 2.9%, magnézium 2.1 %, kálium 1.15%, fehérje 
0.9%, zsír 0.8%, kalcium 0.43 %, rost 0.3%.
Adagolás: 20-40 ml/naponta. Keverhető vízzel, abrakkal vagy szájon át is beadható. 
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ENERGY BOOSTER  

HAEMOLYTAN 400 

Takarmánykiegészítő paszta, ami energiában 
és elektrolitokban gazdag. Katalizátorokat, E-vi-
tamint, B-vitaminokat, vasat, aminosavakat és 
magnéziumot egyaránt tartalmaz. Az ENERGY 
BOOSTER alkalmazása intenzív tréningek után, 
több napos versenyeken, vagy több fordulós ver-
senyszámok közötti gyors regeneráció érdekében 
javasolt. 

A HAEMOLYTAN egy vitaminokban és 
IPALIGO® nyomelemekben (réz, cink, 
vas) gazdag kiegészítő. A HAEMOLYTAN 
elősegíti és optimalizálja a vörösvértest 
termelődést, javítja a szövetek jobb oxi-
génellátását, ennél fogva pedig fokozza 
az állóképességet, gyorsaságot, terhelhe-
tőséget és regenerációs képességet. Első-
sorban intenzív edzések, versenyszezon, 
vemhesség és betegségből való kilábalás 
felgyorsításához javasolt. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: glicerin, nátrium-klorid, kálium-korid, glükóz, kalcium-glükonát, magnézium-hidrogénfoszfát 0.6%. Additívok/
kg: aminosavak és sóik: dl-metionin (3c301) 75000 mg, l-lizin-monohidroklorid (3.2.3.) 7500 mg. Vitaminok és provitaminok: 
E-vitamin/alfa-tokoferil-acetát (3a700) 100000 IU, niacinamid (3a315) 13500 mg, B2-vitamin 7 900 mg, B1-vitamin (3a820) (tiamin-
hidroklorid) 7900 mg, kolin-klorid (3a890) 6500 mg, kalcium-d-pantotenát (3a841) 4900 mg, inozit 2250 mg, B6-vitamin (3a831) 
(pyridoxin-hidroklorid) 1600 mg, B12-vitamin 50 mg. Nyomelemek: vas (vas-szulfát-heptahidrát) (E1) 2300 mg, cink (cink-klorid)
(E6) 800 mg. 
Beltartalom: nedvesség 48%, fehérje 11.7%, zsír 10.7%, hamu 8.5%, klorid 5%, nátrium 1.6%, kálium 2%, rost 1%, glükóz 0.8%, 
kalcium 0.13%, magnézium 0.1%. 
Adagolás: 1 tubussal naponta/alkalmanként. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: cukor szirup, glicerin. Additívok/kg: nyomelemek: cink-klorid-monohidrát (E6) 3970 mg, vas (vas-szulfát-
heptahidrát, (E1) 3490 mg, réz, mint réz-klorid-dihidrát (E4) 198 mg, kobalt-acetát-tetrahidrát (3b8301) és szulfát-heptahidrát 
(E3) 12 mg. Vitaminok és provitaminok: B1-vitamin (3a820) (thiamin-hidroklorid) 1190 mg, B6-vitamin (pyridoxin-hidroklorid, 
3a831) 801 mg, B3-vitamin (niacinamid, 3a315) 794 mg, B2-vitamin (riboflavin) 792 mg, folsav (3a316) 397 mg, kalcium-D-
pantothenát (3a841) 793 mg, K3-vitamin 198 mg, B12-vitamin (cianokbalamin) 12 mg. Aromás anyagok: glicin 9799 mg. 
Beltartalom: nedvesség 48%, fehérje 2.5% hamu (1.72%, zsír 0.8 %, rost 0.3 %, nátrium 0.2%. 
Adagolás: 15 ml szájon át naponta egy alkalommal az applikátorral beadni.  

TELJESÍTMÉNY ÉS
REGENERÁCIÓ 
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POWER PROTECT

TRIFORCE

A POWER PROTECT egy speciális antioxi-
dánsokat tartalmazó készítmény, ami E- 
vitamint és szőlőmag kivonatot tartalmaz, 
amelynek szabadgyök semlegesítő szere-
pe, szív és vérkeringést támogató hatása 
már beigazolódott. Elsősorban intenzív 
tréningben lévő lovak számára előnyös.  

Antioxidánsokat tartalmazó takarmány-
kiegészítő, ami elsősorban az intenzív 
tréning során keletkező szabadgyök sem-
legesítés céljából C-vitamin, E-vitamin, 
gyorsan beépülő szelén és esszenciális 
aminosavak (lizin és metionin) kombiná-
ciója. A TRI-FORCE nagy igénybevételnek 
kitett verseny és sport lovaknak ajánlott 
önmagában vagy MYOPOWER-el és MEG-
ABASE RACE-el kombinálva. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: tejpor, cukor, nátrium-klorid. Additivok/kg: nyomelemek: cink (cink-szulfát) (E6) 500 mg. Vitaminok és provitaminok: 
E-vitamin (alfa-tokoferil-acetát) (3a700) 5900 IU, antioxidáns: aszkorbil-palmitát (1b304) 5900 mg.  Tartósítók: nátrium-diacetát 
(E262) 190000 mg. 
Beltartalom: nyershamu 33%, nyersfehérje 14.3%, klorid 12.5%, nátrium 11,7%, nedvesség 10%, nyerszsír 0.87%, kálium 0.83%, 
kalcium 0,49%, foszfor 0.44%, rost 0.4%, magnézium 0.05%, glükóz 0,04%
Adagolás: 40-120 g/naponta, 3 napig. Vízzel vagy takar-mánnyal keverhető.  

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dextróz, laktóz, kalcium- karbonát. Additívok/kg: Vitaminok és provitaminok: C-vitamin (kalcium L-Aszkorbát) 
(E302) 150000 mg, E-vitamin/alfa-tocopheril-acetát (3a700) 110000 IU. Aminsavak és sóik: metionin (3c301) 3200 mg, lizin-
monohidroklorid (3.2.3.) 740 mg. Nyomelemek: szelén (nátrium-szelenit) (E8) 25 mg. 
Beltartalom: nyershamu 21%, oldhatatlan hamu 16.5%, zsír 10.6%, nedvesség 5%, nátrium 1.3%, nyersfehérje 0.3%, 
nyersrost 0.3%.
Adagolás: 20 g/naponta. Vízzel vagy abrakkal keverhető. 



22

ELIMINATION

MEGABASE RACE

Az ELIMINATION egy olyan gyógynövé-
nyeket tartalmazó kiegészítő, amely segíti 
a salakanyagok kiürülését. A java tea és 
gyermekláncfű egyaránt méregtelenítő 
és vízhajtó hatású.

Prémium vitamin- és ásványianyag kiegészítő pel-
let verseny- és sportlovaknak. A MEGABASE RACE 
kompromisszum nélkül összeállított teljesítmé-
nyoptimalizáló készítmény. Kobalt és B12-vitamin 
tartalma fokozza a vérképzést, míg B1, B2-, B3- és 
B6-vitamin tartalma optimalizálja a szénhidrát és 
fehérje anyagcserét, mindezeknek köszönhetően 
pedig az állóképességet és a teljesítményt. Ant-
ioxidánsai semlegesítik a szabadgyököket és javít-
ják az immunrendszer működését. 

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: árpaliszt, articsóka (Cynara scolymus L.) powder, Java tea 
(Orthosiphon stamineus benth.) por, szárított alma, lucerna–magas 
hőmérsékleten szárított, gyermek-láncfű (Taraxacum officinale) por, szárított 
szentjánoskenyér. 
Beltartalom: nyersrost 11.5%, nyersfehérje 11%, hamu 11%, nedvesség 7%, 
oldhatatlan hamu 3%, nyerszssír 1.5%, kálium 1.25%, kalcium 1.1%, nátrium 
0.85%, magnézium 0.25%, foszfor 0.25%.
Adagolás: 50-100 g naponta. Abrakba keverve adagolható.  

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: kalcium-karbonát 29%, szárított tengerimoszat 28%, melasz 14%, dikalcium-foszfat
13.7%, Nátrium-klorid 3%, Árpaliszt 2.2%, Gyógynövények: (Szentjánoskenyérfa, ánizs, mocsári zsúrló, édesgyökér) 2%, mezei 
zsúrló 0.5%. 
Additívok/kg: Cink (aminosav kelát formájában) (E6) 3000 mg, réz (réz-szulfát (II) pentahidrát) (E4) 1200 mg, mangán (mangán-
szulfát monohidrát) (E5) 1000 mg, jód (kalcium-jodát) (E2) 50 mg, kobalt (szulfát heptahidrát) (E3) 22 mg, szelén (nátrium- szelenit) 
(E8) 8 mg. Aminosavak és sóik: DL-metionin (3c301) 600 mg, L-lizin (3.2.3.) 300 mg, L-threonin (3.3.1.) 290 mg. Vitaminok és 
provitaminok: A-vitamin (E672) 200000 IU, E-vitamin (alfa-tocoferil-acetát (3a700) 11000 IU, D3-vitamin (E671) 10000 IU, kolin-
klorid (3a890) 2500 mg, folsav (3c316) 1740 mg, C-vitamin (L-aszkorbinsav) (E300) 1000 mg, B1-vitamin 1000 mg, niacin (3a314) 
1000 mg, pantoténsav 500 mg, B2-vitamin 360 mg, B6 vitamin (pyridoxin hidroklorid) (3a831) 300 mg, B1-.vitamin 215 mg, D(+) 
biotin 1mg. Aromás anyagok: glycin 3400 mg, inozitol 160 mg. 
Beltartalom: nyershamu 70%, kalcium 22%, oldhatatlan, hamu 8.44%, nedvesség 5%, nyersfehérje 4%, foszfor 3%, nátrium 1.9%, 
nyerszsír 1.5%, cellulóz 1%, kálium 0.8%, magnézium 0.6%. 
Adagolás: 80-100 g (1 mérőpohár) naponta

TELJESÍTMÉNY ÉS
REGENERÁCIÓ 



A Szilvásváradi Ménes, 2016-ban, az EQUISTRO takarmány kiegészí-
tői mellett tette le a voksát. Ezek segítségével még jobb eredménye-
ket értek el a Lipicai lóállományuk kondíciójában, illetve a tenyész-
tési területeken is.

A Mezőhegyesi Ménes kizárólag EQUISTRO takarmánykiegészí-
tőket használ. A ménesgazdaság szakemberei külön kiemelték a  
Respadril, Kerabol, Energy Booster és Elytan jótékony hatását.

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

NEMZETI MÉNESBIRTOK ÉS TANGAZDASÁG
MEZŐHEGYES



Fábiáncsics Gábor 

ELÉRHETŐSÉGEK:

Központi vevőszolgálat:
+36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555

anitech@alpha-vet.hu

Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a
Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szo: 9-14

H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Nyitva tartás: H-P: 8-17

H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5.
Nyitva tartás: H-P: 8-17

Lovas ágazat:
Orgoványi Attila:  +36-30/267-5624

orgovanyi.attila@alpha-vet.hu

A katalógust összeállította: Dr. Tóth Balázs 

MEGBÍZHATÓ 
TAKARMÁNYOZÁSI 

RENDSZER

www.fabiancsicshorses.com

A Fábiáncsics istálló közel 20 éve foglalkozik sportlovak kiképzésével, 
versenyeztetésével és értékesítésével. A szép küllem és a kíváló 
teljesítmény alapvető feltétel. Lovaink mindig kiváló kondícióban, 
egészségesen élik minennapjaikat. A folyamatos verseny terhelés 
mellett lovainknak a legjobb formájukat kell hozni az év 365 napján. 
Ahhoz, hogy a legjobb képet mutassák a mai világban már elen-
gedhetetlen a táplálék kiegészítők használata. A Fábiáncsics Horses 
a kiváló minőségű Equistro termékek használata mellett döntött. 
A termékek tág palettája kielégíti a legszélesebb körű igényeket 
is, legyen szó egy általános alapellátásról vagy a legmasabb szintű 
sportteljesítményről. Számunkra fontos a jó hírnév és a “tiszta sport” 
és ebben tökéletes társ az Equistro.


