Promocja Equistro na „Cztery Pory Roku”:
przy jednoczesnym zakupie pakietu Equistro: Excell E, Enery booster, Ellytan

rabat 5%.

Promocja ważna w drugim kwartale roku 2013 (do 30.06.2013) lub do wyczerpania
zapasów.
Program suplementacji:

Wprowadzenie w trening, zawody.
Equistro Excell E- smaczny, wydajny skoncentrowany syrop podawany z wodą do
picia lub paszą (wystarcza na 50 dni)
Zawiera :Wit E, Selen, L Lizynę, Magnez.
Wskazania :
profilaktyka zakwasów
przyspiesza zrównoważoną rozbudowę układu mięśniowego,
zapobiega uszkodzeniom komórek mięśniowych i wspomaga regenerację
nadwyrężonych mięśni
ogranicza efekty „stresu oksydacyjnego”
stany niedoboru witaminy E i selenu
Dawka dzienna :
Konie o średniej wadze (ok. 500kg): 20 ml dziennie
Konie lekkie : 10 ml dziennie
kuce : 5 ml dziennie
Źrebięta i młode konie do 3 lat : ½ miarki

Natychmiastowa poprawa wydolności koni sportowych
Energy Booster jest wieloskładnikowym, wysokoenergetycznym koncentratem,
uzupełniającym zwiększone zapotrzebowanie zwierząt na makro - i mikroelementy
oraz witaminy z grupy B i witaminę E. Sytuacje stresowe – obciążenie organizmu
podczas treningu, zawodów sportowych, okres rekonwalescencji wymagają
regeneracji oraz stabilizacji.
Equistro Energy Booster dostarcza składników odżywczych o wysokim stopniu
czystości i gwarantuje optymalną biodostępność i skuteczność.
Magnez -zapewnia utrzymanie prawidłowej pobudliwości tkanki nerwowej i
zwiększa odporność na stres, wpływa stabilizująco na psychikę koni
Witamina E – niezbędna do przemian anabolicznych w mięśniach szkieletowych,
podnoszenia wydolności fizycznej i utrzymywania dobrej kondycji
Witamina B-kompleks – przyspiesza regenerację organizmu
Żelazo i cynk – konieczne w procesie erytropoezy (tworzeniu krwinek)
Aminokwasy – niezbędne do budowy białek
Składniki mineralne – uzupełnianie niedoborów elektrolitów wskutek pocenia się
oraz szybkiej regeneracji po wysiłku fizycznym
Stosowanie i dawkowanie:
Koncentrat jest przeznaczony dla koni startujących w zawodach, dla źrebiąt, a
także dla zwierząt osłabionych, w okresie rekonwalescencji i w sytuacjach
stresowych.
Koncentrat podawać bezpośrednio do jamy ustnej przy pomocy dozownika lub z
paszą.
Konie sportowe: 1 dozownik (20 g) 2 razy w tygodniu oraz 1 dozownik na 4-6
godzin przed i 1 po ukończeniu zawodów
Źrebięta, pony: ½ wyżej zalecanej dawki

EQUISTRO ELYTAAN - Preparat elektrolitowy dla koni z dodatkiem
mikroelementów, witamin i aminokwasów
Wskazania i stosowanie:
Preparat jest przeznaczony dla zwierząt w okresie zwiększonego obciążenia
(trening, zawody, transport) oraz dla zwierząt osłabionych, w okresie
rekonwalescencji i w sytuacjach stresowych.
Działanie:
Preparat przywraca homeostazę wodno-elektrolitową uzupełniając straty wody i
elektrolitów zachodzące podczas intensywnego wysiłku, a także podczas stanów
chorobowych przebiegających z podwyższeniem temperatury i przy biegunkach.
Skraca czas regeneracji organizmu, podnosi wydolność fizyczną i wytrzymałość.
Dzięki zawartości aminokwasów egzogennych poprawia wykorzystanie karmy.
Dawkowanie:
Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub w wodzie do picia w ilości:
Konie dorosłe:
20 ml dziennie (1 objętość dozownika)
Źrebięta, pony:
10 ml dziennie
W razie konieczności dawka dzienna może ulec podwojeniu.
Przed użyciem preparat wstrząsnąć

