GELAPONY FAST – 600 g
KLOUBY - AKUTNÍ BOLESTIVÝ STAV
Specializované doplňkové krmivo s Boswellií Serratou, kolagenními peptidy CHP, vitamínem E a selenem k
akutní aplikaci při poraněních a zhmožděních pohybového aparátu koní či rychlému zvýšení flexibility kloubů
a elasticity pohybu. Lze jej použít před i v průběhu závodů v případech, kdy by byla vhodná aplikace
protizánětlivých léků, které z důvodu antidopingových zkoušek nelze použít.
Gelapony Fast obsahuje unikátní Boswellii Serratu a komplex účinných složek pozitivně ovlivňujících
zánětlivé procesy v kloubních, šlachových a vazivových tkáních, zvyšujících kloubní pohyblivost a
omezujících bolestivost kloubů v klidu i při pohybu.
Indikace:


při akutních pohybových potížích, kulhání, poranění, zhmoždění, šimbajny



pro ošetření kloubů, svalů, šlach a vazů před a po zvýšené zátěži



při ztuhlosti před pohybem starších koní



pro zvýšení elasticity pohybu

Doporučené dávkování:
- kůň - 60 g denně (2x denně 30g)
- hříbě, pony - 30 g denně (2x denně 15g)
Krmný návod:
Přípravek podávejte k omezení potíží pohybového aparátu koní. Denní dávku odměřte a přimíchejte ke
krmné dávce.
Přípravek je vhodné podávat denně po dobu minimálně 10 dní. Dlouhodobé podávání Gelapony® Fast je
vhodné koním, u kterých se různé pohybové problémy vyskytují opakovaně.
Gelapony® Fast neobsahuje žádné látky považované za doping koní.
Jeho podávání je neomezené v průběhu celé sportovní přípravy i během závodů.
Složení: kolagen hydrolyzovaný (88 %), Boswellia serrata extrakt (11 %)
Doplňkové látky v 1 kg – nutriční doplňkové látky: selen (organická forma selenu, kterou produkují
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) 7000 mcg, vitamin E 7000 mg
Složení v denní dávce 60 g: kolagenní peptidy CHP 53000 mg, extrakt z Boswellie serraty 6300 mg,
vitamin E 420 mg, selen 420 mcg
Krmný návod: Přípravek podávejte k omezení potíží pohybového aparátu koní. Denní dávku odměřte a
přimíchejte ke krmné dávce. Nejlépe se osvědčilo přimíchání do jádra a lehké zvlhčení. Přípravek je vhodné
podávat denně po dobu minimálně 10 dní. Dlouhodobé podávání Gelapony® Fast je vhodné koním, kteří trpí
ztuhlostí před pohybem či koním, u kterých se různé pohybové problémy vyskytují opakovaně.
Datum spotřeby: 24 měsíců od data výroby
Způsob skladování: v uzavřeném obalu v suchu a při teplotě do 25 °C
Schvalovací identifikační číslo provozu: αCZ 800358-01

