
HYALCHONDRO EC Plus – papildbarība zirgiem
Hyaluron – Chondroitin  komplekss ar mangānu un E vitamīnu.  Papildbarība, kas palīdz attīstīt  un aizsargāt locītavas  visu veidu sporta
zirgiem, darba zirgiem un ponijiem. 
HYALCHONDRO  EC  plus  papildbarība  zirgiem ir  īpaša  aktīvo  vielu  kombinācija  kopā  ar  E  vitamīnu  un  mangānu.  Aktīvo  vielu
kompleksa - hialuronskābes un nātrija hondriotīna, augstā koncentrācija ievērojami ietekmē locītavu veselību. Aktīvo vielu komplekss, kas
bagātināts ar E vitamīnu un mangānu,  efektīvi aizsargā un atjauno locītavas skrimšļa virsmu.  Profilaktiskos nolūkos papildbarību vēlams
izbarot kumeļiem un jaunzirgiem augšanas periodā. Papildbarība piemērota sporta zirgiem un ponijiem paaugstinātas slodzes gadījumos -
treniņu un sacensību laikā. Izbarojot papildbarību darba zirgiem un vecākiem zirgiem, tiek pagarināti viņu aktīvās dzīves gadi.
Izbarojot  HYALCHONDRO EC plus, Jūs iegūsiet:
 īpaša aktīvo vielu kombinācija aizsargā locītavas un apgādā tās ar       nepieciešamajām barības vielām. 
 samazinās deģeneratīvās izmaiņas locītavu skrimslī un stimulē skrimšļa   
atjaunošanās procesus.
 produkts ar zirgiem tīkamu garšu.
 papildbarība ātri un labi uzsūcas no gremošanas trakta, pateicoties īpašai sastāvdaļu kombinācijai.     
 Produktā ir samazināts glikozes saturs (invertais cukurs).
 var ilgstoši lietot, neizraisa blakusparādības.

HYALCHONDRO EC plus ir piemērots:
 visu veidu sporta zirgiem sacīkšu sagatavošanās periodā un sacīkšu laikā.
 kumeļiem, jaunzirgiem un ponijiem palīdz veselīgu locītavu attīstībai.
 pagarina aktīvos dzīves gadus darba un vecākiem zirgiem.
 visiem zirgiem rehabilitācijas periodā pēc  locītavu slimībām un pēc ķirurģiskām operācijām. 

Produkta apraksts: bezkrāsains vai bālgans, necaurspīdīgs, viskozs sīrups ar augļu aromātu.
Pielietojums:  papildbarība ir īpaši piemērota pareizai locītavu attīstībai un to funkcionalitātes  nodrošināšanai zirgiem. Izbaro periodos, kad
locītavām ir paugstināta slodze-   dzīvniekiem augšanas periodā palīdzēs pareizi attīstīt un nostiprināt locītavas, intensīvu treniņu periodā vai
pie lielas slodzes, pēc locītavu traumām un locītavu operācijām. Papildbarība piemērota visu vecumu zirgiem neatkarīgi no to izmantošanas
mērķa.  Sastāvā esošais  mangāns pozitīvi  iespaido kolagēna vielmaiņu – uzlabo skrimšļu  sintēzes  procesus.  E vitamīns  kavē osteoartrīta
veidošanos un kā spēcīgs antioksidants saista organismā brīvos radikāļus, kā arī paaugstina organisma rezistenci stresa apstākļos augšanas
periodā un treniņu laikā.  Papildbarību var  izbarot visu gadu.  Tā ir  piemērota visu veidu sporta zirgiem,  darba zirgiem,  ponijiem,  kā arī
vecākiem zirgiem, to aktīvo dzīves gadu pagarināšanai.
Sastāvs: Hialuronāna-hondroitīna komplekss, invertais cukurs ar samazinātu glikēmisko indeksu (glikoze, fruktoze),   attīrīts ūdens.
Uzturfizioloģiskās piedevas: E vitamīns (DL-alpha tokoferola acetāts, 3a700), mangāns (mangāna sulfāta monohidrāts, E5).
Tehnoloģiskās piedevas (stabilizatori): kālija sorbāts, citronskābe, poloksamērs 407, ksantāna sveķi,
Derīguma termiņš: 2 gadi pēc ražošanas datuma. Pēc iepakojuma pirmās atvēršanas, izlietot 6 mēnešu laikā.
Neizlietoto produktu utilizē saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Analītiskie komponenti: 

       100 ml satur
Dienas deva zirgam -15 
ml satur

Dienas deva ponijam - 
10 ml satur

Enerģētiskā vērtība 690 KJ/162 kcal 103.5 KJ/24.3 kcal 69 KJ/16.2 kcal

Kopproteīns 0 0 0
Kopeļļas un tauki 0 0 0
Fruktoze 18.5 g 2.8 g 1.9 g
Glikoze 15.0 g 2.3 g 1.5 g
E vitamīns 100 mg 15 mg 10 mg
Mangāns 100 mg 15 mg 10 mg

HCK (hialurionāna- 
hondroitīna komplekss)

5500 mg 825 mg 550 mg

Produkts nesatur stimulatorus!
Devas. Lai sasniegtu maksimālo efektu, papildbarību vēlams izbarot vismaz 30 dienas, vislabāk pirms rīta barošanas vai rīta barošanas reizē. 
Papildbarību var izbarot cauru gadu. Vēlams ne mazāk kā vienu vai divus 30 dienu ciklus gada laikā, atkarībā no dzīvnieka noslodzes.
Zirgiem Ponijiem
           15 ml / dienā            10 ml / dienā
Lietošana: perorāli. Attiecīgo dienas devu iepilda klāt pievienotajā mērglāzē un pievieno barībai vai iepilda klāt pievienotajā aplikatorā un 
ievada tieši dzīvniekam mutē. Lai pasargātu papildbarību no piesārņojuma, nav vēlams produktu iepildīt aplikatorā tieši no pudeles.
Paredzēts lietošanai dzīvniekiem. Nav vēlams pārsniegt rekomendēto dienas devu. Sakratīt pirms lietošanas. Papildbarībai pieļaujama neliela
duļķainība. 
Palielinātas devas izbarošana
Gadījumos, kad dzīvniekam ir hroniskas problēmas ar locītavām vai pie paaugstinātām slodzēm - sporta zirgiem, gatavojoties sacīkstēm, darba
zirgiem un vecākiem dzīvniekiem, dienas devu pirmās 10 dienas palielina līdz 50 ml zirgam vai 30 ml ponijam.
Jau pēc 4 nedēļām parasti ir novērojams uzlabojums, samazinās sāpes. Traucējumiem atkārtojoties, ieteicams atsākt papildbarības izbarošanu
pēc 3-4 mēnešu pārtraukuma. 
Iepakojums: 2 x 225 ml pudeles. Komplektā nāk līdzi mērglāze un šļirce (aplikators).
Glabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no tiešiem saules stariem. Sargāt no bērniem. 
Ražošanas sēriju  un minimālo glabašanas termiņu skatīt uz iepakojuma.
Pēc iepakojuma pirmās atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.
Ražotājs: BIOVETA A.S. /Čehija/
Izplatītājs:SIA Bertas nams, atz. Nr. aLV 019020, Rīga, Ventspils iela 50, tālr. 80000060



 


