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A SZAKEMBER AJÁNLÁSA

AZ EQUISTRO VÉDJEGY

Dr. Tóth Balázs:
Amerikai és Európai lóbelgyógyászat specialista képzéseken megszerzett szaktudásom jóvoltából 2017-től van szerencsém koordinálni és segíteni az EQUISTRO forgalmazását az Anitech csapatához szerződött szaktanácsadó állatorvosként.
A már meglévő bevált, valamint a legújabb fejlesztésű EQUISTRO
termékek gyakorlati használatával és kiépült lovas kapcsolatrendszeremen keresztül szerzett további visszajelzések szakmai értékelésével 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 az optimális takarmánykiegészítő kombinációt tudják ajánlani a legnagyobb támogatást igénylő szervrendszerek tekintetében.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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A VETOQUINOL® JÓ SZAKMAI GYAKORLATA magában foglalja:
•

Legmodernebb ipari gyártósorok a takarmánykiegészítők gyártásához

•

 endszeres kötelező és önkéntes Uniós és független vizsgáló auditokon történő
R
megfeleltetés

•

EU szabványok betartása és nyomonkövetése a gyártás és címkézés terén

•

 ondosan válogatott alapanyagok magas minőségű és kiváló biohasznosulású
G
alkotóelemekből

•

Lovakra adaptált adagok és dózisok alkalmazása

•

A lovak szükségelteire szabottan összeállítva (NRC 2007 ajánlásnak megfelelően)

•

F AMI-QS tanúsítvánnyal ellátva (európai állati takarmány adalék és premix minősítő
rendszer)

•

100%-ban Franciaországban gyártva

•

Dopping szabályok tisztelete és követése

•

Visszakövethetőség minden egyes alkotóelem esetében

•

 yógynövényeket vagy azok kivonatait tartalmazó alapanyagok rendszeres analitikai
G
vizsgálata a kontamináció kiszűrése céljából

A készítmény nem tartalmaz
doppinglistás alkotóelemet.

A készítmény tartalmazhat
doppinglistás alkotóelemet.
Ilyen esetben egyeztessen
állatorvosával!

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.

EQUISTRO® IPALIGO®

TARTALOM:
VÁZIZOMZAT

A Vetoquinol® nemzetközi állatgyógyászati laboratórium szakértelme, eltökéltsége és szakmai infrastruktúrája révén született az EQUISTRO® termékcsalád, ahol az elsődleges szempont a lovak jóléte és különleges takarmányozási igényeik kielégítése, amivel a bennük rejlő genetikai potenciál legjobban felszínre
hozható.

A legtöbb takarmánykiegészítő a nyomelemeket szervetlen, ásványi formában tartalmazza (klorid, szulfát, oxid, stb.), amelyek
változó hatékonysággal és nem kiszámíthatóan szívódnak fel. Az ilyen készítmények értékesülése ennek folytán nem
megfelelő és csak hosszan tartó adagolás esetén segítik a szervezet ásványi anyag forgalmát.
Bizonyos helyzetekben (tréning, versenyek, vemhesség és laktáció) a lovak nyom-, és mikroelem szükségletei
megnövekednek. Az EQUISTRO® által szabadalmaztatott IPALIGO® előnye a versenytársakkal szemben hogy a szerves kelát
formában tartalmazza a nyomelemeket, ami hatékonyabb felszívódást eredményez és emiatt nagymértékben javul az
EQUISTRO® készítmények biológiai hasznosulása.

INFORMÁCIÓ:
Lovas ágazat:
Orgoványi Attila: +36-30/267-5624
orgovanyi.attila@alpha-vet.hu

19-22
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Központi vevőszolgálat:
+36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555
anitech@alpha-vet.hu

MOZGÁSSZERVEK ÍZÜLETEK TÁMOGATÁSA
ARTPHYTON

MOZGÁSSZERVEK ÍZÜLETEK TÁMOGATÁSA
CHONDRIL ULTRA

Pelletált kiegészítő, ami az optimális ízületi funkciót segíti elő. Olyan gyógyhatású 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.

1500 g
15 nap

4500 g
45 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: szentjánoskenyér, árpaliszt, lucernaliszt, szukróz, ördögcsáklya (Harpagophytum procumbens) 6%, zsurló
(Equisetum arvense) 6%, feketeribizli (Ribes nigrum) 3%, fehér fűz (Salix alba) 3%, betyárkóró 3%, élesztő 3%, glükózamin-HCl
2,5 g/100 g.
Beltartalom: nyersrost 12,5%, nyersfehérje 10,7%, nyershamu 7%, nedvesség 7%, oldhatatlan hamu 3%, nyerszsír 1,9%,
nátrium 0,2%.
Adagolás: 100-150 g naponta. Abrakkal keverhető. Ördögcsáklya tartalma miatt pozítív dopping eredményt hozhat.
Mindenképpen konzultáljon állatorvosával, ha lovának dopingvizsgálata lehet.
Kiszerelés: 1 500 g doboz /mérőpohár/
		
4 500 g vödör /mérőpohár/

CARTIFLEX

Könnyen adagolható kiegészítő, amely
gyorsan felszívódó E-vitaminban és C-vitaminban 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.
Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: csipkebogyó 13%, réti legyezőfű (Spiraea ulmaria), glükóz. adalékanyagok/kg: vitaminok és provitaminok: E-vitamin /RRR alfa-tokoferil-acetát (3a700) 55 760 NE.
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 nyomjuk.
Póni esetén fél tubus elegendő.
Kiszerelés: 45 g , applikátorral

CHRYSANPHYTON

Táplálékkiegészítő az ízületek optimális
működésének elősegítésére. Zöldkagyló
és barna tengeri alga kivonatot, valamint
antioxidánsokat és omega-3 zsírsavakat
tartalmaz. A kombináció jótékony hatása
állatokon bizonyított. A CARTIFLEX különösen ajánlott olyan lovaknak, amelyek
ízületei intenzív igénybevételnek vannak
kitéve.

1000 g
33 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: almaszirup, zöldkagyló szárított kivonat (1 kg tartalmaz 240 g glükózaminoglikánt) 18.,33%, maltodextrin, kalciumkarbonát, tengeri alga (Ascophyllum nodosum) 0,5%. Adalékanyagok/kg: Aminosavak és sóik: DL-metionin tisztított (3c301)
195 g. Vitaminok és provitaminok: E-vitamin /alfa-tokoferol-acetát (3a700) 10 000 NE. Nyomelemek: szelén, mint nátriumszelenit (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: 15 g (1 kanál) naponta kétszer. Abrakba keverhető.
Kiszerelés: 1 000 g doboz /mérőpohár/
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Savós patairha-gyulladás és patahenger gyulladás kezelésére
A CHRYSANPHYTON pellet formában tartalmaz krizantém kivonatot, ami gazdag
flavonoidokban és egyéb antioxidánsokban. A pata vérkeringésének javítására,
patahenger-gyulladás és patairha-gyulladás kezelésére. Nagy mértékben elősegíti a pata jobb vérellátását, vérkeringését,
ezért gyulladáscsökkentő hatása van.

2000 g
50 nap

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 ( 1 mérőpohár ) naponta
Kiszerelés: 2000 g vödör /mérőpohár
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MOZGÁSSZERVEK ÍZÜLETEK TÁMOGATÁSA

MOZGÁSSZERVEK KÜLSŐLEG

FLEXADIN-UCII

FLOGESTAN

Szabadalmaztatott kollagént (UCII®), MSM-et és mangánt tartalmaz, a hosszan tartó ízületi egészség és rugalmasság érdekében. Az MSM jótékony hatását több független vizsgálat is
igazolta. Különösen javasolt olyan lovaknak, melyek ízületei és
inai intenzív használat alatt állnak. CARTIFLEX-el együtt különösen hatékony az ín-, ízület- és porcegészség hosszan tartó
megőrzése érdekében.
Idült ízületi betegségek (idült ízületgyulladás, arthrosis, osteoarthritis, osteochondrosis) esetében enyhíti a tüneteket, gátolja a porckárosodás terjedését, gyakran regenerálja a porcot.

Hideg, meleg lábborogatás

600 g
60 nap

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%. Adalékanyagok/kg: nyomelemek: mangán hidrált aminosav-kelát formájában (E5) 480 mg.
Beltartalom: nedvesség 12%, nyershamu 9%, oldhatatlan hamu 5,2%, nátrium 1%, nyersfehérje 1%, nyersfehérje 0,4%,
nyerszsír 0,3%.
Adagolás: Feltöltési periódus (12 hét): 15 g (1½ kanál) naponta egyszer. Fenntartás: 10 g (1 kanál) naponta egyszer. Abrakba
keverhető.
Kiszerelés: 600 g doboz /mérőpohár/

MASSAGE

Magas biológiai aktivitású poultice külsőleg történő
felhasználásra. Vérkeringés - stimuláló anyagok keveréke. A Flogestan az izmok, inak és az ízületek kezelésére
külsőleg használandó, kimerült és megerőltetett testrészeken hideg- vagy meleg borogatás formájában.
Hidegen alkalmazva felfrissíti az elfáradt izmokat,
ízületeket, inakat. Melegen élénkíti a helyi keringést,
segíti a káros anyagok eltávolítását az ínhüvelyből,
ízületekből.
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. Állítsuk 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.
Kiszerelés: 1 000 g
		
3 000 g vödör /mérőpohár/

Bemelegítő gél

EPF 10

A MASSAGE melegítő gél gyógynövény-kivonatok és olajok elegye
könnyen felhordható formulában, használata aktívan elősegíti az
edzések, megterhelések előtt az izmok, inak és ízületek bemelegedését. A gél fokozza a véráramlást, ezáltal integrált bemelegítő program részeként csökkenti a sérülések kockázatát.
Olyan biológialig aktív vegyületeket tartalmaz, amelyek segítik a helyi bővérűség kialakulását. A fokozott vérkeringéssel megelőzhetőek
a megerőltetés miatti esetleges sérülések. MASSAGE segít felkészíteni az izmokat, inakat és ízületeket a munkára.

Hűtő gél

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: Eukaliptusz olaj, mentol, hamamelis kivonat, árnika, izo-propanol, gél-bázis, E 131 színezék.
Alkalmazás: Masszázs során a bőrbe dörzsölni. Munka után nem használható. Nem alkalmazható sérült bőrfelületen.
Kiszerelés: 1000 ml tégelyben

Figyelmeztetés: Ne használja edzés után a MASSAGE GÉLT!
(EPF 10 használható lehűtési periódusra).

EDZÉSEK ELŐTT!

Az EPF 10 különleges kombinációja aktív bővérűség
keltő anyagoknak és szabad étereknek, mint a kámfor,
metol és a rozmaring olaj. Az EPF-10 hűti, ellazítja a
szalagokat, inakat és izmokat. Párolgással hőt von el,
ezzel aktívan hűt munka után. Mivel helyi vérbőséget
idéz elő kámfor tartalma ezért aktív gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású.
Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: ioncserélt víz, propanol, kálium-klorid, japán varázsdió kivonat, magnézium-szulfát, timol, alumínium szulfát,
kálium-jodát.
Alkalmazás: Külsőleg. Alaposan a területre masszírozni. Szükség esetén a területre fedőkötés helyezhető. Irritált bőrfelületeken
alkalmazni tilos.
Kiszerelés: 520 ml tégelyben

EDZÉSEK UTÁN!
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LÉGZŐSZERVEK

LÉGZŐSZERVEK

RESPADRIL

SECRETA PRO MAX

Megfázás és légúti betegségek gyors ellátása, immunerősítés
A Respadril a légzési betegségek kezelésében használható takarmány kiegészítő. Bármely légzőszervi megbetegedés, különösen a
heveny, fertőző, köhögéssel és váladék lerakódással járó eseteknél a
gyógyszeres kezelés (antibiotikum, gyulladásgátló szerek) kiegészítésére szolgál. 48 órával a Respadril használata után tapasztalható:
- köhögés intenzitásának csökkenése
- a láz csillapodása
- az étvágy javulása
Takarmánykiegészítő magas biológiai értékesülésű növényi kivonatokkal és egy hatékonyan felszívódó réztartalmú vegyülettel (IPALIGO®). RESOADRIL támogatja a légzőszervek optimális működését,
az édesgyökér gyulladáscsökkentő, míg az oregáno olaj immunerősítő hatású.
- Nyálkaoldó: a nyálkát könnyebben eltávolítható formába hozza
- Köptető
- Immunerősítő: a specifikus immunválaszt erősíti

250 ml
6 nap

Pelletált takarmánykiegészítő, ami különleges
kombinációja több gyógynövénynek és magas
biológiai hasznosulású E-vitaminnak. Előbbiek
közül több is ismert széleskörű biológiai hatásáról. A SECRETA PRO MAX különösen hasznos
lehet olyan lovaknál, amelyek teljesítménye a
nagy mennyiségű letapadt nyálka miatt csökkent.
Alsó légúti allergiás betegségek (ló-aszthma)
kiegészítő kezelésére is alkalmas.
Idült kehesség tüneteinek mérséklésére, kedvező
esetben teljes tünetmentesítésére. A készítmény
több, mint 20 gyógynövény keverékét, valamint
A-, E-, C-vitamint tartalmaz. Pollenallergiás lovaknál jelentősen enyhíti az allergiás reakciókat.
1000 g
25 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: glükóz, 1,2 propándiol. Adalékanyagok/kg: nyomelemek: réz klorid-dihidrát formájában (E4)
800 mg. Aromás vegyületek: édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) kivonat 56 g, eukaliptusz olaj 12 g, oregano olaj 4 g, fenyőolaj 4 g,
glicin 2 g.
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.
Kiszerelés: 250 ml (5 napos kúra) /mércés adagolóval/
		
1 000 ml (megelőzésre és nagyobb ló létszám esetén) /mércés adagolóval/

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%. adalékanyagok/kg: vitaminok és provitaminok:
E-vitamin/racém-alfa- tokoferil-acetát (3a700) 21 800 NE. Aromás anyagok: szőlőmagkivonat 13,63 g.
Beltartalom: nyersrost 19%, nyershamu 10,2%, nyersfehérje 9%, nedvesség 5%, oldhatatlan hamu 4,3%, nyerszsír 4%, nátrium
0,2%.
Adagolás: 10-20 g (1 - 2 kanál) naponta.
Kiszerelés: 800 g doboz /mérőpohár/
		
2 400 g vödör /mérőpohár/

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

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: (10 ml-es ampullánként): etil-diglikol, esszenciális olajok 0,8 g (eukaliptusz, szegfűszeg), monopropilén-glikol, víz.
Alkalmazás: inhalálni naponta egyszer 1 ampulla javasolt 5 napig.
Kiszerelés: 5 x 10 ml ampulla
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800 g
80 nap

2400 g
240 nap
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VÁZIZOMZAT

VÁZIZOMZAT

AZODINE

EXCELL E POWDER

Izomépítés és teljesítményfokozás.

KALCIUM utánpótlás vemhes és szoptatós kancák számára.
Ásványi anyag kiegészítő lovaknak. Az AZODINE nagy
mennyiségben és optimális arányban tartalmaz kalciumot, nátriumot és klórt, melyek fokozottan használódnak fel az intenzív munka és izzadás során. A szervezet
optimális ellátására kalciummal és ásványi anyagokkal,
melyek a csontváz stabilitását biztosítják. Az AZODINE
alkalmazása rendszeresen ajánlott nagy igénybevételnek kitett sportlovaknál.
Ajánlott: Tipikus kalcium hiány esetén. Választás utáni
csikóknak elsősorban a legelőn tartáskor. Idősebb lovaknak csontritkulási tünetek esetén. Hosszan tartó pihentetési szakasz után kezdett intenzív edzésbe vétel
alatt. Kalciumhiányos legelőterületen tartott lovaknak.
Tenyészkancáknak a vemhesség ideje alatt, majd ellés
utáni szoptatási időszakban választásig.

Az EQUISTRO EXCELL E több olyan alkotóelemet tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek az izomsejtek megfelelő működéséhez.
Sportlovaknak teljesítmény növelésére, míg
tenyészkancáknak az egészséges petefészek
-működés és peteérés biztosítására használható. Csikóknak születés után javasolt
fehérizom betegség kialakulásának megelőzésére.

2000 g
40 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: kalcium-karbonát 40%, nátrium-klorid 40%. adalékanyagok/kg: kalcium-laktát (E327) 200 g.
Beltartalom: nyershamu 85,8%, kalcium 19%, nátrium 14,5%, nedvesség 6%, nyersrost 0,3%, nyersfehérje 0,3%, nyerszsír
0,16%, foszfor 0,01%.
Adagolás: 50 g (2 kanállal naponta). Abrakba keverhető.
Kiszerelés: 2 000 g doboz /mérőpohár/

www.ariat.hu

1000 g
20 nap

3000 g
60 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dextróz, magnézium-oxid 1,2%. Adalékanyagok/kg: nyomelemek: szelén (szerves eredetű Sacharomyces cerevisae
CNCM I-3060 – szelén inaktivált élesztő eredetű szelén) (E3b8.10) 23 mg. Aminosavak és sóik: L-lizin monohidroklorid (3.2.3.) 89720
mg. Vitaminok és provitaminok: E-vitamin /racemát alfa-tokoferil-acetát (3a700) 45 000 NE
Beltartalom: nyershamu 14,7%, oldhatatlan hamu 12%, nedvesség 10%, nyersfehérje 6%, nyerszsír 4%, nyersrost 1,5%, nátrium
1%, magnézium 0,6%.
Adagolás: 50 g (2 kanállal naponta). Takarmánnyal keverhető.
Kiszerelés: 1 000 g doboz /mérőpohár/
		
3 000 g vödör /mérőpohár/

EXCELL E

Izomépítés és teljesítményfokozás.
Az EQUISTRO EXCELL E több olyan alkotóelemet tartalmaz, amely nélkülözhetetlen az
izomsejtek működéshez. A magnézium elősegíti az izmok relaxációját. A szelén és E-vitamin
antioxidáns és az izommunka során képződő
szabadgyököket semlegesíti, míg a lizin es�szenciális aminosav, ami sok takarmányban
nem megfelelő mennyiségben van jelen.

250 ml
25 nap
1000 ml
100 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: magnézium-klorid 17%, glicerin. Adalékanyagok/kg: nyomelemek: szelén (szerves eredetű Saccharomyces
cerevisae CNCM I-3060) (E3b8.10) 23 mg. Aminsavak és sóik: L-lizin monohidroklorid (3.2.3.) 89,72 g. Vitaminok és provitaminok:
E-vitamin /racemát alfa-tokoferil-acetát (3a700) 105,14 g.
Beltartalom: nedvesség 53%, nyersfehérje 12,8%, nyerszsír 12%, nyershamu 8,6%, magnézium 1,95%, nátrium 1,6%, nyersrost
1,5%.
Adagolás: Intezív munkában lévő lovaknak 20 ml naponta. Könnyű munkában lévő lovaknak 10 ml naponta. Szájon át vagy
abrakba keverve.
Kiszerelés: 1 000 ml /mércés adagolóval/

Ifj. Lázár Zoltán
Lázár Lovaspark SE

ARIAT Képviselet és Márkabolt
Anitech Állattenyésztési Áruház
1144 Budapest, Remény u. 42/a
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Orgoványi Attila: +36-30/267-5624 orgovanyi.attila@alpha-vet.hu
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EMÉSZTŐSZERVEK ÉS MÁJ

TERMÉKENYSÉG

LEGAPHYTON
Pelletált takarmánykiegészítő, ami a májműködést optimalizálja. Idült és heveny májbetegségek esetén hatását a megnövekedett antioxidáns és ezáltal méregtelenítő kapacitásán keresztül fejti ki. A LEGAPHYTON
különösen olyan lovaknak javasolt, amelyek aktív vagy
lezajlott májbetegségtől szenvednek (májgyulladás,
epeérgyulladás, mérgezés, epekő).

IPALIGO® FOAL

900 g
30 nap

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. adalékanyagok/kg: állományjavító és stabilizáló
anyagok: cellulóz E460 (ii) 40 g
Beltartalom: keménytő 25,4%, rost 12%, fehérje 9,4%, nedvesség 8%, nyershamu 4%, zsír 2,7%, nátrium 0,2%, kolin 0,2%,
metionin 0,15%.
Adagolás: 30 g (1 kanál)/nap. Abrakba keverhető. Alkalmazását illetően konzultáljon állatorvosával.
Kiszerelés: 900 g doboz /mérőpohár/

TERMÉKENYSÉG
ΒÉTA- KAROTIN
Takarmánykiegészítő tenyészkancák és fedezőmének részére. Béta-karotinban, A- és E-vitaminban, valamint vasban
és omega-6 zsírsavakban gazdag. A rossz A-vitamin és
B-karotin ellátottság terméketlenséget okozhat, ezért
különösen a tenyészszezonban javasolt kiegészítésként,
amikor a vitamin szükséglet megnövekedett.
Alkalmazása :
Fedezőméneknek a fedezési időszak kezdetétől végig
ajánlott adagolása a libidó fokozására.
Tenyészkancáknak a fogamzás szempontjából legfontosabb
takarmány összetevőket tartalmazza, adagolása ajánlott a
fedezés előtt hat hónappal naponta, majd a vemhesség
utolsó hónapjában.

3000 g
60 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dextróz, halolaj 8%, kalcium-karbonát. Adalékanyagok/kg: vitaminok és provitaminok: A-vitamin (3a672a) 200 000 NE,
béta-karotin (3a160 (a)) 10 g, E-vitamin/alfa-tokoferil-acetát (3a700) 10 g. Nyomelemek: vas (aminosav kelát formájában) (E1) 1,7 g.
Beltartalom: nedvesség 12%, hamu 11,6%, fehérje 5,5%, oldhatatlan hamu 5%, zsír 4,5%, nátrium 1,3%, rost 0,3%.
Adagolás: 50 g (2 kanál/nap. Abrakba keverhető.
Kiszerelés: 3 000 g vödör /mérőpohár/
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Az IPALIGO® FOAL egy paszta újszülött csikóknak, ami
könnyen felszívódó formában biztosít nyomelemeket és aminosavakat. Az IPALIGO® FOAL elsősorban
alulfejlett, koraszülött vagy legyengült csikóknak
ajánlott. Ilyen csikóknál különösen fontos a megfelelő A, D E és C-vitamin kiegészítés mellett a szelén
ellátottság is.
A csikók aminosavakkal, vitaminokkal és nyomelemekkel való ellátása sokszor nem elegendő. Az IPALIGO-FOAL alkalmazásával sok, csikókorban előforduló
hiánybetegség megelőzhető.
Biztosítható:
- az egyenletes csontfejlődés az A-, a C-vitamin és
a szerves vegyületben levő nyomelemek (réz, cink,
vas) révén;
- az egészséges izomműködés (szívizom is!) a B1-,
B2-, B6-vitamin, valamint a szelén és az E-vitamin
tartalomnak köszönhetően;
- az immunrendszer fejlődése az A-, a C-, a B6- és a
B12-vitaminnal, valamint a nyomelemekkel (réz, cink,
szelén) való magas szintű ellátás következtében;
- az egészséges nyálkahártyák és köztakaró fejlődése a nagy mennyiségű A-vitamin és C-vitamin
tartalom révén.
Ajánlott a csomagolásban lévő három paszta beadása után a csikó számára a Mega Base Junior
adagolása választási korig /17. oldal/.
Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: élesztő, szója hidrolizátum. Adalékanyagok/kg: nyomelemek: vas (aminosav-kelát formájában) (E1)
7,8 g, cink-klorid (E6) 2,68 g, réz-klorid (E4) 1 g, nátrium-szelenit (E8) 20 mg. Vitaminok és provitaminok: A-vitamin (E672) 7,1.107UI,
D3-vitamin (E671) 200 000 NE, E-vitamin/alfa-tocoferyl-acetát racemát (3a700) 21 400 NE, C-vitamin (L-aszkorbinsav) (E300) 7,14 g,
kolin-klorid (3a890) 780 mg. Aromás anyagok: glycin 8,7 g. Kötő és csomósodásgátló anyagok: bentonit (1m558i) 12 g.
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.
Kiszerelés: 3 x 14 g, applikátorral
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BŐR, SZŐR ÉS PATÁK

BŐR ÉS PATÁK
SEVERIT

KERABOL BIOTIN
Takarmánykiegészítő az egészséges pataszaru
növekedés 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 betegségből felépülve nem termelnek egészséges szarut. Klinikai
vizsgálatok bebizonyították, hogy a tartós biotin
adagolás javítja a pataszaru minőségét.

Gyógypatabalzsam

1000 g
60 nap
3000 g
180 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dextróz, laktóz. Adalékanyagokok/kg: nyomelemek: cink (aminosav-kelát formájában) (E6) 6,65 g, mangán
(aminosav-kelát formájábaN) (E5) 2 g, szelén (szerves szelenit formájában élesztőből Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060)
(E3b8.10) 16 mg. Aminosavak és sóik: DL-metionin (3c301) 334,9 g. Vitaminok és provitaminok: biotin (3a880) 1,3 g.
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.
Kiszerelés : 1 000g doboz /mérőpohár/
		
3 000g vödör /mérőpohár/

A SEVERIT egy speciális, külsőleg használható krém, ami a szarurepedések és egyéb szarurendellenesség kezelésére alkalmazható. Több olyan összetevőt tartalmaz, ami jótékony hatással van a szarunövekedésre. Önmagában vagy KERABOL-lal
együtt alkalmazható. A SEVERIT olyan lovaknak 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 rendellenesség kezelésére
naponta 1-2 alkalomal használható, míg megelőzésre hetente 1-2
alkalommal.
Kiszerelés : 400 g doboz

Kerabol, Kerabol Biotin , Severit , Chrysanphyton

VITAMINOK & ÁSVÁNYI ANYAGOK
MEGA BASE

Ásványi anyag és vitamin alapellátás

KERABOL
Folyékony takarmány - kiegészítő az egészséges pataszaru növekedés és bőregészség
érdekében. Metionint, biotint, ásványi cinket
és magánt tartalmaz. A KERABOL mindennapi
használatra ajánlott olyan lovaknak, amelyek
bőr, szőr vagy szaruminősége nem megfelelő,
vagy olyan lovaknak, amelyek hosszú betegségből felépülve nem termelnek egészséges
szarut.

1000 ml
100 nap

A Mega Base a szemes és szálas takarmányok ásványi anyaggal és vitaminokkal történő teljeskörű kiegészítésére szolgál.
Kúraszerű napi adagolása mellett rövid időn belül elérhető a jó
kondíció, vitalitás, betegségekkel szembeni ellenállóképesség,
egészséges anyagcsere, étvágy fokozódása. Olyan vitamin-, és
mikroelemkiegészítő, amely segít a takarmányozási hiányosságokat ellensúlyozni. A több nyomelemet, zsírban oldódó vitamint és antioxidánsokat, valamint prebiotikumokat is tartalmazó
MEGA BASE elsősorban egészséges, könnyű munkát végző
sport vagy hobbilovaknak javasolt.

3000 g
60 nap

10000 g
200 nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: nátrium-klorid, magnézium-klorid. adalékanyagok/kg: nyomelemek: cink-klorid (E6) 9,4 g, mangán-klorid 2,97 g,
szelén 25 mg. Aminosavak és sóik: DL-metionin (3c301) 9,9 g. Vitaminok és provitaminok: biotin (3a880) 1,485 g. Béta-karotin
1,39 mg a160a. Aromás anyagok: glicin 30,3 g.
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.
Kiszerelés: 1 000 ml /mércés adagolóval/

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: kalcium-karbonát, Saccharomyces cerevisiae élesztő (Actigen®) 16,6%, laktóz, dextróz, nátrium-klorid, dikalciumfoszfát. Adalékanyagok/kg: nyomelemek: cink, aminosav - kelát formájában (E6) 4 g, réz-aminosav kelát formájában (E4) 250
mg, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 által termelt szelén (Eb8.10) 9 mg. Vitaminok és provitaminok: A-vitamin (retinilacetát) (3a672a) 300 000 NE, antioxidáns: aszkorbil-palmitát (1b304) 9,9 g, E-vitamin/alfa-tokoferil-acetát (3a700) 4 000 NE,
D3- vitamin (E671) 3 000 NE.
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.
Kiszerelés: 3 000 g /mérőpohár/
		
10 000 g vödör /mérőpohár/
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VITAMINOK & ÁSVÁNYI ANYAGOK

MEGA BASE JUNIOR

MEGA BASE MAINTENANCE
Emelt szintű ásványi anyag és vitamin ellátás
Pelletált vitamin és ásványianyag kiegészítő kancák, csikók és sportlovak számára egyaránt. IPALIGO® szabadalmaztatott formában tartalmazza
a jól értékesülő nyomelemeket. A MEGA BASE
MAINTENANCE elsősorban olyan lovak számára
javasolt, amelyek kis vagy mérsékelt aktivitásúak
és tradicionálisan vannak takarmányozva.

VITAMINOK & ÁSVÁNYI ANYAGOK

Csikók teljes értékű ásványi anyag és vitamin ellátása

5000 g
50-60
nap

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. Adalékanyagok/kg:
Vitaminok és provitaminok: A-vitamin (a3672a) 200 000 NE, D3-vitamin (E671) 20 000 NE, E-vitamin 1 500 NE. Nyomelemek:
cink (szulfát-monohidrát) (E6) 800 mg, vas-szulfát) (E1) 500 mg, réz aminosav-kelát formájában (E4) 400 mg, mangán aminosavkelát formájában (E5) 300 mg, kobalt( II) szulfát-heptahidrát (3b305) 42 mg, jód (kálium-jodid) (3b201) 12 mg, szelén (nátriumszelenit) (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.
Kiszerelés: 5 000 g vödör /mérőpohár/

MEGA BASE FERTILITY
Vemhes kancáknak teljes értékű ásványi anyag és vitamin ellátás
A MEGA BASE FERTILITY 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 csontozatának és izomzatának a
fejlődését segíti. Vemhes kancáknál a megfelelő folsav, B12 vitamin, A- és
E-vitamin ellátás különösen fontos. A mikroelemek közül pedig elsősorban a jód, szelén és vas. A MEGA BASE FERTILITY optimális arányban tartalmazza ezeket és így az esetleges hiányos takarmányokat jól kiegészíti.

5000 g
50-60
nap

A MEGA BASE JUNIOR szopós és választott csikók részére kifejlesztett vitamin- és ásványanyag kiegészítő.
A nyomelemeket IPALIGO formában tartalmazó készítmény nagy növekedési erejű csikóknak elengedhetetlen
a megfelelő csontozat, ízületek és izmok optimális fejlődéséhez. Fiatal csikóknál különösen fontos a megfelelő
cink és réz ellátás, mert ezek hiánya vagy túladagolása
egyaránt porcfejlődési rendellenességet okozhat.
Alkalmazás: Kancáknak kitőgyelés után.
Csikóknak szoptatás idején az anyatej kiegészítőjeként
a vitamin és az ásványi anyag igény kielégítésére. Nyolc
hetes kor után a kötőszövetek fejlődésének támogatására. Betegség, vagy egyéb ok miatt fejletlen csikóknak az
egészséges fejlődés helyreállítására és a koruknak megfelelő fejlettség kialakítására. Bakpata és más lábállás hibák
kiegészítő terápiájára.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dikalcium-foszfát, glicerin, savópor, magnézium-klorid. Adalékanyagok/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) 10 000 NE, D3-vitamin (E671) 1 420 NE, E-vitamin/alfa-tokoferil-acetát (3a700) 760 IU, niacinamid (3a315) 450
mg, C-vitamin (L-aszkorbinsav) (E300) 1 g, 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 4 mg. Aromás
anyagok: glicin 2,6 g.
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: Kanca: 40 ml/nap
Csikó: 20 ml/nap. Szájon át az applikátorral beadni.
Kiszerelés: 1 000 ml doboz /méretskálás applikátorral/

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: tengeri moszat, dikalcium-foszfát, cukorrépa melasz, magnézium-kloris, szárított lucerna, szentjánoskenyér, ánizs,
édesgyökér. Adalékanyagok/kg: nyomelemek; cink (aminosav kelát formájában) (E6) 3,9 g, vas (aminosav-kelát formájában)
(E1) 3,3 g, réz (aminosav-kelát formájában) (E4) 1,65 g, 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.) 16 g, DL-metionin (3c301) 9,8 g, L-threonin (3.3.1.) 490 mg. Vitaminok és provitaminok: A-vitamin (E672)
460 000 NE, D3-vitamin (E671) 65 000 NE, E-vitamin/alfa-tokoferil acetate (3a700) 2 500 NE, ß-karotin (E160a) 1 g, C-vitamin
(L-aszkorbinsav) (E300) 1 g, folsav (3a316) 180 mg, B12-vitamin (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
Kiszerelés : 5 000 g vödör /mérőpohár/
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1000 ml
25-50
nap
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TELJESÍTMÉNY ÉS
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IDEGRENDSZER
BETAMAG FORTE
Nyugtató hatást kifejtő folyékony takarmánykiegészítő, ami magnéziumot és IPALIGO®
cinket tartalmaz. A BETAMAG FORTE segít
fenntartani az idegrendszer kiegyensúlyozott
működését. Az alacsony magnéziumszint
izomgörcsöket, ingerlékenységet és fáradékonyságot okoz lovakban is.

1000 ml
50-100
nap

NO
STRESS

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: magnézium-aszpartát, szukróz. Adalékanyagok/kg: nyomelemkek: cink-klorid (E6) 1,27 g. Aromás anyagok: glicin
2,98 g.
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.
Kiszerelés: 1 000 ml /mércés adagolóval/

ELEKTROLYT 7
Az ELECTROLYT a fokozott izzadás során
fellépő elektrolitveszteség kompenzálására alkalmazható. Magas koncentrációban
tartalmaz ionokat, E-vitamint, cinket és
C-vitamint. Különösen olyan lovaknak javasolt, amelyekkel szemben szélsőséges
versenyzési körülmények között is magasak az elvárások (military, távlovaglás,
több napos versenyek).

1200 g
10-30
nap
3000 g
25-75
nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: tejpor, cukor, nátrium-klorid. Adalékanyagok/kg: nyomelemek: cink (cink-szulfát) (E6) 500 mg. Vitaminok és
provitaminok: E-vitamin (alfa-tokoferil-acetát) (3a700) 5 900 NE, antioxidáns: aszkorbil-palmitát (1b304) 5,9 g. Tartósítók: nátriumdiacetát (E262) 190 g.
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 takarmánnyal keverhető.
Kiszerelés: 1 000 g doboz /mérőpohár/
		
3 000 g vödör /mérőpohár/

ELYTAAN
EQUILISER

500 g
25 nap

Nyugtató hatást kifejtő kiegészítő, szerves
magnéziumot, triptofánt és B-vitaminokat
is tartalmaz. Az EQUILISER különösen a
heves vérmérsékletű, temperamentumos
lovaknak ajánlott, ahol a fokozott stressz
túlzott ingerlékenységet okoz.

NO
STRESS

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: glükóz, laktóz, magnézium-fumarát 13,5%. Adalékanyagok/kg: aminosavak és sóik: L-triptofán (3.4.1.) 100 g.
Vitaminok és provitaminok: B1-vitamin (thiamin-mononitrát) 7,5 g, niacinamid (3a315) 5 g, B6-vitamin (piridoxin hidroklorid3a831) 3,3 g.
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.
Kiszerelés: 500 g doboz /mérőpohár/
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Az ELYTAAN egy folyékony koncentrált
elektrolit oldat, ami aminosavakat, IPALIGO®
nyomelemeket, mikroelemeket és B-vitaminokat egyaránt tartalmaz. Az ELYTAAN segít
kompenzálni az intenzív munka során izzadással elvesztett elektrolitokat és elősegíti az
optimális és gyors regenerációt.

1000 ml
25-50
nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: szacharóz 28,6%, magnézium-klorid 18,7%, nátrium- klorid 8,4%, kálium-klorid 2%, calcium-klorid 1%. Adalékanyagok/
kg: mikroelemek: cink-klorid-monohidrát (E6) 1,436 g, 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) 1,069 g, DL-metionin (3c301)
1,067 g. Vitaminok és provitaminok: niacinamid (3a315) 716 mg, kalcium-D-pantotenát (3a841) 713 mg. Aromás anyagok:
glicin 4,8 g.
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.
Kiszerelés: 1 000 ml /mércés adagolóval/
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ENERGY BOOSTER

POWER PROTECT

Takarmánykiegészítő paszta, ami energiában és elektrolitokban
gazdag. Katalizátorokat, E-vitamint, B-vitaminokat, vasat, aminosavakat és magnéziumot egyaránt tartalmaz. Az ENERGY BOOSTER alkalmazása intenzív tréningek után, többnapos versenyeken, vagy többfordulós versenyszámok közötti gyors regeneráció
érdekében javasolt.
Az anyagcserében azonnal hasznosuló, komplex ásványi anyag
és vitamin keverék. Ajánlott versenyek előtt 6 órával alkalmazni,
a fokozott energiaigény többletének fedezésére. A megszokottól
eltérő nagyobb igénybevétel után 1 adag beadása javasolt.
(Nem minősül doppingszernek)

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

Megjegyzés: Leromlott kondíció, összeomlott anyagcsere sürgős ellátására, mivel 6 órán belül felszívódik és beépül.

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: glicerin, nátrium-klorid, kálium-korid, glükóz, kalcium-glükonát, magnézium-hidrogénfoszfát 0,6%. adalékanyagok/
kg: aminosavak és sóik: DL-metionin (3c301) 75 g, L-lizin-monohidroklorid (3.2.3.) 7,5 g. Vitaminok és provitaminok: E-vitamin/
alfa-tokoferil-acetát (3a700) 100 000 NE, niacinamid (3a315) 13,5 g, B2-vitamin 7,9 g, B1-vitamin (3a820) (tiamin-hidroklorid) 7,9 g,
kolin-klorid (3a890) 6,5 g, kalcium-d-pantotenát (3a841) 4,9 g, inozit 2,25 g, B6-vitamin (3a831) (pyridoxin-hidroklorid) 1,6 g, B12vitamin 50 mg. Nyomelemek: vas (vas-szulfát-heptahidrát) (E1) 2,3 g, 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.
Kiszerelés: 20 g applikátorral

HAEMOLYTAN 400
A HAEMOLYTAN egy vitaminokban és IPALIGO® nyomelemekben (réz, cink, vas) gazdag kiegészítő. A HAEMOLYTAN
elősegíti és optimalizálja a vörösvértest termelődést, javítja a szövetek jobb oxigénellátását, ennél fogva pedig fokozza az állóképességet, gyorsaságot, terhelhetőséget és
regenerációs képességet. Elsősorban intenzív edzések, versenyszezon, vemhesség idejére és betegségből való kilábalás
felgyorsításához javasolt.

250 ml
16-25
nap
1000 ml
66-100
nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: tejpor, cukor, nátrium-klorid. Adalékanyagok/kg: nyomelemek: cink (cink-szulfát) (E6) 500 mg. Vitaminok és
provitaminok: E-vitamin (alfa-tokoferil-acetát) (3a700) 5 900 NE, antioxidáns: aszkorbil-palmitát (1b304) 59 g. Tartósítók: nátriumdiacetát (E262) 190 g.
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 takarmánnyal keverhető.

TRIFORCE

A hármas erő

Antioxidánsokat tartalmazó takarmánykiegészítő, amely elsősorban az intenzív tréning során keletkező szabadgyök semlegesítés céljából C-vitamin, E-vitamin, gyorsan beépülő szelén
és esszenciális aminosavak (lizin és metionin) kombinációja. A
TRIFORCE nagy igénybevételnek kitett verseny- és sportlovaknak ajánlott önmagában vagy MEGA BASE RACE-el kombinálva /22. oldal/.
Versenylovaknak edzés időszakában az állandó kondíció és a
maximális terhelhetőség fenntartására szolgál. Segít megelőzni a megemelt terhelések miatti izomkárosodásokat. Fokozza
az ízületek, inak ellenállóképességét a káros mértékű fizikai behatásokkal szemben.

600 g
30
nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: cukor szirup, glicerin. adalékanyagok/kg: nyomelemek: cink-klorid-monohidrát (E6) 3,97 g, vas (vas-szulfátheptahidrát, (E1) 3,49 g, réz, mint réz-klorid-dihidrát (E4) 198 mg, kobalt-acetát-tetrahidrát (3b8301) és szulfát-heptahidrát (E3)
12 mg. Vitaminok és provitaminok: B1-vitamin (3a820) (tiamin-hidroklorid) 1,19 g, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid, 3a831)
801 mg, B3-vitamin (niacinamid, 3a315) 794 mg, B2-vitamin (riboflavin) 792 mg, folsav (3a316) 397 mg, kalcium-D-pantotenát
(3a841) 793 mg, K3-vitamin 198 mg, B12-vitamin (cianokbalamin) 12 mg. Aromás anyagok: glicin 9,799 g.
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.
Kiszerelés: 250 ml /mércés adagolóval/
		
1 000 ml /mércés adagolóval/

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: dextróz, laktóz, kalciumkarbonát. Adalékanyagok/kg: Vitaminok és provitaminok: C-vitamin (kalcium L-aszkorbát)
(E302) 150 g, E-vitamin/alfa-tokoferil-acetát (3a700) 110 000 NE. Aminsavak és sóik: metionin (3c301) 3,2 g, 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.
Kiszerlés: 600 g doboz /mérőpohár/
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ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

TELJESÍTMÉNY ÉS
REGENERÁCIÓ

A Szilvásváradi Ménes 2016-ban az EQUISTRO takarmánykiegészítői
mellett tette le a voksát. Ezek segítségével még jobb eredményeket
értek el a Lipicai lóállományuk kondíciójában, illetve a tenyésztési
területeken is.

MEGA BASE RACE

Versenylovak teljes értékű ásványi anyag és vitamin ellátása
Prémium vitamin- és ásványianyag kiegészítő pellet verseny- és
sportlovaknak. A MEGABASE RACE kompromisszum nélkül összeállított
teljesítményoptimalizáló 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. Antioxidánsai semlegesítik
a szabadgyököket és javítják az immunrendszer működését.

5000 g
50-60
nap

Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: kalcium-karbonát 29%, szárított tengerimoszat 28%, melasz 14%, dikalcium-foszfát
13,7%, nátrium-klorid 3%, árpaliszt 2,2%, gyógynövények: (szentjánoskenyérfa, ánizs, mocsári zsúrló, édesgyökér) 2%, mezei zsúrló
0,5%. Adalékanygok/kg: cink (aminosav kelát formájában) (E6) 3 g, réz (réz-szulfát (II) pentahidrát) (E4) 1,2 g, mangán (mangánszulfát monohidrát) (E5) 1 g, 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) 200 000 NE, E-vitamin (alfa-tokoferil-acetát (3a700) 11 000 NE, D3-vitamin (E671) 10 000 NE, kolinklorid (3a890) 2,5 g, folsav (3c316) 1,74 g, C-vitamin (L-aszkorbinsav) (E300) 1 g, B1-vitamin 1 g, niacin (3a314) 1 g, pantoténsav 500
mg, B2-vitamin 360 mg, B6-vitamin (pyridoxin hidroklorid) (3a831) 300 mg, B1-vitamin 215 mg, D(+) biotin 1mg. Aromás anyagok:
glycin 3,4 g, 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
Kiszerelés: 5 000 g vödörbe /mérőpohár/

ELIMINATION

Izomláz mérséklése, méregtelenítés, vízhajtás
Az ELIMINATION egy olyan, gyógynövényeket tartalmazó kiegészítő, amely segíti a salakanyagok
kiürülését. A java tea és gyermekláncfű egyaránt méregtelenítő és vízhajtó hatású.
Hatás: Az intenzív edzések és a versenyek során tejsav keletkezik az izomsejtekben, ami azok károsodását okozza. Az EQUISTRO Elimination gyógynövény hatóanyagai a tejsav megkötésével, a vizeletürítés
enyhe fokozásával gyorsítják a tejsav kiürülését a lovak szervezetéből. Emellett a bokorhere (Lespedeza capitata) flavonoid hatóanyaga (lespecaptosid) csökkenti a vérben keringő szabad oxigén-gyökök koncentrációját, serkenti a májsejtek méregtelenítő enzimeinek aktivitását.
Javallat: Versenyek és más erős igénybevétel után azonnal javasolható a gyors regeneráció érdekében.
Savós patairha-gyulladás esetén kiegészítő kezelésre javasolható.
Összetétel/Használati utasítás
Összetétel: árpaliszt, articsóka (Cynara scolymus L.) por, Java tea (Orthosiphon
stamineus benth.) por, szárított alma, lucerna, magas hőmérsékleten szárított,
gyermekláncfű (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
Kiszerelés: 1 000 g /mérőpohár/
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1000 g
10-20
nap
5000 g
50-100
nap

NEMZETI MÉNESBIRTOK ÉS TANGAZDASÁG
MEZŐHEGYES
A Mezőhegyesi Ménes kizárólag EQUISTRO takarmánykiegészítőket használ. A ménesgazdaság szakemberei külön kiemelték a
Respadril, Kerabol, Energy Booster és Elytan jótékony hatását.

MEGBÍZHATÓ
TAKARMÁNYOZÁSI
RENDSZER
A katalógust összeállította: Dr. Tóth Balázs

ELÉRHETŐSÉGEK:
Lovas ágazat:
Orgoványi Attila: +36-30/267-5624
orgovanyi.attila@alpha-vet.hu
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: 8-20
www.fabiancsicshorses.com
Fábiáncsics Gábor
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 mindennapjaikat. A folyamatos versenyterhelés
mellett lovainknak a legjobb formájukat kell hozni az év 365 napján.
Ahhoz, hogy a legjobb képet mutassák, a mai világban már elengedhetetlen a táplálékkiegészítők 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 legmagasabb szintű
sportteljesítményről. Számunkra fontos a jó hírnév és a “tiszta sport”
és ebben tökéletes társ az Equistro.

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

