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Equitop Myoplast
granulát
doplněk výživy pro koně
1,5 kg
Vlastnosti
Equitop Myopast je unikátní, vysoce kvalitní doplněk výživy pro koně určený k podpoře
tvorby a funkce svaloviny vašeho koně. Rostlinná surovina produktu z vypěstovaných řas
dodává svalovině vašeho koně 18 aminokyselin v jedinečném složení. Equitop Myoplast
tím podporuje fyziologickou cestou tvorbu a funkci svaloviny během intenzivního tréninku.
Equitop Myoplast je dostupný jako chutný granulát, který koně ochotně přijímají, a tak
mohou obsažené důležité složky plně zhodnotit. Specifické zpracování granulátu zajišťuje
konzistentní kvalitu citlivých složek.
Od roku 1998 olympijští vítězové a veterinární odborníci úspěšně používají Equitop
Myoplast a doporučují tento produkt:
• Jako doplněk pro zesílení svalstva, zvláště u sportovních a výstavních koní nebo
kdykoli u slabě osvalených koní
• U mladých koní při výcviku
• U sezónního výcvikového tréninku (např. u dostihových a mnohostranně využívaných
koní)
• U koní s nižším výkonem a způsobilostí k jízdě kvůli nedostatečnému osvalení
• U koní s bolestivě napnutým, např. zádovým svalstvem
• U chovných koní
• U starých koní k pokrytí vyšší potřeby vysokohodnotných proteinů
• Během rekonvalescence nebo v přestávkách tréninku k zabránění ztráty svaloviny
Ke stanovení účinku přípravku Equitop Myoplast byste měli pozorovat zlepšení
následujících parametrů a kvalit svého koně: podrobení, poddajnost, lehkost a snadnost
pohybů, obecná ochota k výkonu, vytrvalost, svaly (zvláště šíjové a zádové svalstvo,
slabiny a zadní nohy) a celkový stav.
Důležité informace:
Před závody a během nich můžete u svého koně Equitop Myoplast bezpečně používat.
Neobsahuje žádné dopingové látky.
Doporučení pro dávkování
Velcí koně:
Malí koně a poníci:

1 x denně 50 g (2 odměrky)
1 x denně 25 g (1 odměrka)

Smíchejte Equitop Myoplast s normálním krmivem a pokračujte v krmení po dobu 4 týdnů

Během intenzivního výkonu může být denní dávka zdvojnásobena
Složení
Moučka z mořských řas (Spirulina platensis) 40 %, sacharóza, glukózový sirup, kukuřičný
škrob
Aditiva
Informace je dostupná u výrobce.
Analytický obsah
Syrová bílkovina
Syrové oleje a tuky
Syrový popel
Syrová vláknina
Sodík

26,0 %
2,4 %
4,0 %
1,7 %
0,6 %

Č. šarže: viz údaj na obalu
Spotřebujete do: viz údaj na obalu
Udržujte kbelík těsně uzavřený, chraňte před vlhkostí a slunečním světlem.
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