
Profi Gelenk aktiv
Suplementy i dodatki witaminowe

Feed supplement for horses

Gelenk aktiv zawiera glikoaminoglikany i kwasy tłuszczowe omega-3 z koncentratu
nowozelandzkiego omułka zielonowargowego (zwanego również małżem zielonym),
witaminy, pierwiastki śladowe, ziemię okrzemkową i zioła. Składniki te wspierają
stałe wzmacnianie ścięgien i struktur stawów, aby zapewnić zwiększoną elastyczność
i sprężystość tkanki łącznej.

Najważniejsze korzyści:
- niskie dawkowanie
- wzmocnienie tkanek łącznych
- może być wykorzystywane do wspierania leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów
oraz szpata
- stabilizuje struktury stawów
- może wspierać produkcję kolagenu (szczególnie istotnego dla chrząstki stawowej)

Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/koncentraty-witaminowe/57-profi-
gelenk-aktiv.html

Dawkowanie: Zalecane dawkowanie:
Kuce i źrebięta: 10 g / dzień.
Małe konie: 15 g / dzień.
Duże konie: 25 g / dzień.
POZYTYWNE W DOPINGU ze względu na zawartość czarciego pazura – należy
zakończyć podawanie 96 godzin przed zawodami!!!

Sklad: 28,4 % śruta pszenna, 15,0 % czarci pazur, 10,0 % koncentrat z małż, 5,0 %
siemię lniane, 5,0 % MSM (metylosulfonylometan), 5,0 % chlorowodorek
glukozaminy, 3,0 % siarczan chondroityny, 2,5 % pietruszka (łodyga), 2,0 % olej
lniany

Analiza: 23,50 % białko surowe, 7,90 % tłuszcz surowy, 3,50 % włókno surowe,
10,10 % popiół surowy, 0,50 % sód, 0,40 % wapń, 2,60 % kwasy tłuszczowe Omega-3

Dodatki zywieniowe w 1kg: 15.000,00 mg Witamina E (3a700) NA, 10.000,00 mg
witamina C (3a312) NA, 1.000,00 mg żelazo (E1) - chelat aminokwasowy, hydrat,
200,00 mg miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat NA, 2.000,00 mg mangan
(3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat NA, 4.000,00 mg cynk - chelat glicynowy,
hydrat (3b607) NA, 20,00 mg Selen (3b8.12) - selenometionina NA, 40.000,00 mg
monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3c322) NA, 30.000,00 mg krzemionka (E
551c) TA, 20.000,00 mg L-Methionin (3c305) NA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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