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Ale co z końmi cierpiącymi na COPD, u których podrażnienie dróg oddechowych jest
następstwem nieprawidłowego żywienia czy wpływu środowiska itp.? Czy można
pozytywnie wpływać pracę oskrzeli w oparciu o modyfikację żywienia i stosowanie
określonych roślin? Te pytania były głównym celem podczas opracowywania
respirOforte. Prawdziwym sukcesem byłoby przełamanie błędnego koła wytwarzania
nadmiernej ilości śluzu, zmniejszenie podrażnień nabłonka rzęskowego i ciągłego
zwężenia oskrzeli, bez dodatkowego obciążenia organizmu.
Zawarty w respirOforte MSM (metylosulfonylometan) sprawia, że błony komórkowe
są bardziej przepuszczalne, dzięki czemu ważne składniki aktywne i składniki
odżywcze mogą być lepiej wchłaniane.
Ponadto ten organiczny związek siarki jest znany z pozytywnego wpływu na tkankę
mięśniową. Zawarta w preparacie miodunka może długoterminowo wspomóc pracę
oskrzeli. Rukiew wodna ma wysoką zawartość metylocysteiny i zapewnia lepsze
rozrzedzanie zalegajacej wydzieliny (sekretolizę). Specjalnie połączone zioła sprzyjają
odkrztuszaniu śluzu.
W celu zapewnienia pełnego, postępującego działania produktu zaleca się ciągłe
stosowanie respirOforte, szczególnie w przypadku przewlekłych lub nawracających
problemów z oddychaniem.
Zastosowanie / zalety:
• Dla koni z przewlekłymi lub nawracającymi problemami z oddychaniem
• Miodunka wspomaga rozwój oskrzeli
• MSM zapewnia lepsze wchłanianie ważnych składników odżywczych i składników
aktywnych, a także poprawę pracy oskrzeli
• Rukiew wodna (metylocysteina) zapewnia lepszą sekretolizę
• Specjalne zioła pomagają usunąć zalegający śluz
• Zalecany do stałego podawania

Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/e-vet/25-e-vet-respiroforte.html
Dawkowanie: Konie o wadze 600 kg: 20 g (1 pełna miarka) dziennie
Kucyki i małe koni:e 15 g (pierwszy poziom na miarce) dziennie
Czas karmienia: co najmniej 3 tygodnie / zalecane w sposób ciągły w przypadku
przewlekłych problemów z drogami oddechowymi.
Ze względu na działanie poronne, respirOforte nie może być stosowany u ciężarnych
klaczy. Przy stosowaniu tego produktu u koni startującyh w zawodach należy
zachować 48-godzinny okres karencji przed zawodami (doping).
Sklad: % , % podbiał pospolity, % liść pokrzywy, % tymianek, % czarny bez, %
malwa, % prawoślaz lekarski, % , % MSM (metylosulfonylometan), % krwawnik
pospolity, % dziewanna (kwiat), % mech islandzki, % rumianek, % mięta pieprzowa,
% skrzyp polny, % anyż, % koper włoski, % korzeń lukrecji, % szałwia, % nagietek
38,5 g/kg białko og. strawne
3,8 MJ/kg energia strawna
Analiza: 6,20 % białko surowe, 1,40 % tłuszcz surowy, 19,00 % włókno surowe, 4,80
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% popiół surowy, 0,50 % wapń, 0,20 % fosfor, 0,05 % sód
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