
GELAPONY BIOTIN H – biosol – 3000 ml 
 
KOPYTA – INTENZIVNÍ VÝŽIVA 
 

 
Informace o produktu 

Gelapony® Biotin je specializované doplňkové krmivo s kolagenem CHP, biotinem, zinkem, taurinem a 

vitamíny pro optimální růst kopytní rohoviny a regeneraci celého kopytního systému. 

 

Indikace: 

 pro intenzivní regeneraci tkání kopytního systému 

 pro regeneraci nekvalitní a narušené rohoviny kopyta 

 pro urychlení růstu rohoviny kopyta 

 při korekci deformovaných a nepravidelných kopyt 

 při hnilobě rohové střelky a patek 

 pro podporu léčby akutního schvácení kopyt a zánětu škáry kopytní 

 

Doporučené dávkování: 
- kůň 75 ml denně 

- hříbě, pony 35 ml denně 

Krmný návod: 
Přípravek podávejte pro regeneraci tkání kopytní rohoviny a zlepšení její kvality. 

Denní dávku odměřte a přimíchejte ke krmné dávce nebo podejte stříkačkou přímo do huby koně. Před použitím 

protřepat! Usazenina není na závadu kvality přípravku. Přípravek je vhodné podávat denně po dobu minimálně 2 – 3 

měsíců. Při větším poškození kopyta nebo pro zajištění plné regenerace odrůstající kopytní rohoviny je vhodné 

podávání po dobu 6 – 8 měsíců. Dlouhodobé podávání je možné. 

Gelapony® Biotin Biosol neobsahuje žádné látky považované za doping koní.  

Jeho podávání je neomezené v průběhu celé sportovní přípravy i během závodů. 

Forma: tekuté doplňkové krmivo ve formě biosolu 

Složení: kolagen hydrolyzovaný (30 %) 

Doplňkové látky v 1 l – nutriční doplňkové látky: zinek (bioplex-chelát zinku a aminokyselin n-hydrát) 1253 mg, měď 

(bioplex-chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 347 mg, beta-karoten 4533 mcg, vitamin A 666700 IU, vitamin C 16000 

mg, biotin 533000 mcg, taurin 10667 mg 

Povinně deklarované znaky: vlhkost 65 % 

Složení v denní dávce 75 ml: kolagenní peptidy CHP 26000 mg, zinek 94 mg, měď 26 mg, provitamin A beta-karoten 

340 mcg, vitamin A 50000 IU, vitamin C 1200 mg, vitamin H-biotin 40000 mcg, taurin 800 mg 

Krmný návod: Přípravek podávejte pro regeneraci tkání kopytní rohoviny a zlepšení její kvality. 

Denní dávku odměřte a přimíchejte ke krmné dávce nebo podejte stříkačkou přímo do huby koně. Před použitím 

protřepat! Usazenina není na závadu kvality přípravku. Přípravek je vhodné podávat denně po dobu minimálně 2 – 3 

měsíců. Při větším poškození kopyta nebo pro zajištění plné regenerace odrůstající kopytní rohoviny je vhodné podávání 

po dobu 6 – 8 měsíců. Dlouhodobé podávání je možné.  

Datum spotřeby: 24 měsíců od data výroby 

Způsob skladování: při teplotě do 25 °C. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte nejdéle do 2 měsíců. 

Schvalovací identifikační číslo provozu: αCZ 800358-01 

 


