MAGNESIUMPONY - prášek - 1500 g
HOŘČÍK - NERVOVÝ SYSTÉM
Informace o produktu
Práškové doplňkové krmivo s obsahem hořčíku, zinku, lecitinu, taurinu, vitamínů, kolagenu a CHP - látek příznivě
ovlivňujících nervový systém koně. Hořčík je nezbytným faktorem pro správnou funkci nervové soustavy a jeho
nedostatek způsobuje zvýšenou nervovou dráždivost a psychickou labilitu. Taurin je aminokyselina, která optimalizuje
souhru mezi mozkem a svaly a omezuje psychickou únavu vznikající v důsledku dlouhodobých výkonů. Zinek je prvek
příznivě ovlivňující centrální i periferní nervový systém. Lecitin zlepšuje přenos nervových impulsů do mozku a
nervosvalovou koordinaci. Vitamín C a vitamíny skupiny B mají protistresové účinky a pomáhají odstraňovat nervové
poruchy a únavu.
Indikační skupina:
doplňkové krmivo
Indikace:
 pro výživu a ochranu nervového systému
 ke zmírnění nervosvalové dráždivosti
 pro zklidnění a zlepšení schopnosti soustředit se
 k eliminaci stresu
Magnesiumpony je vhodné podávat:
 koním vystaveným stresu
 nervózním a nesoustředěným koním
 koním se zvýšenou dráždivostí
 hyperaktivním koním
Doporučené dávkování:
kůň – 50 g denně (cca 3 vrchovaté odměrky)
hříbě, pony – 25 g přípravku denně (cca 1,5 odměrky)
Krmný návod:
Přípravek je vhodné podávat minimálně 2 týdny, optimální je podávání po dobu 4 týdnů. Osvědčilo se i krátkodobé
podávání během 2 - 3 dnů před očekávaným stresorem (transport, sportovní soutěž). Dlouhodobé podávání je možné.
Forma: práškové doplňkové krmivo
Složení: kolagen hydrolyzovaný (25 %), oxid hořečnatý (20 %), lecitin
Doplňkové látky v 1 kg - nutriční doplňkové látky: zinek (bioplex-chelát zinku a aminokyselin n-hydrát) 3090 mg,
vitamin C 10000 mg, kyselina pantothenová 10000 mg, vitamin B6 10000 mg, vitamin B12 100000 µg, taurin 200000
mg
Složení v denní dávce 50 g: kolagenní peptidy CHP 12500 mg, hořčík 6000 mg, zinek 155 mg, vitamin B5 500 mg,
vitamin B6 500 mg, vitamin B12 5000 µg, vitamin C 500 mg, lecitin 10000 mg, taurin 10000 mg
Krmný návod: Přípravek podávejte pro výživu a ochranu nervového systému. Denní dávku odměříme a přimícháme ke
krmné dávce. Nejlépe se osvědčilo přimíchání do dávky jádra a lehké zvlhčení. Přípravek je vhodné podávat denně
minimálně 2 týdny, optimální je podávání po dobu 4 týdnů. Osvědčilo se i krátkodobé podávání během 2 - 3 dnů před
očekávaným stresorem (transport, sportovní soutěž …). Doporučenou denní dávku lze pro zvýšení a urychlení efektu
zvýšit až ztrojnásobit. Dlouhodobé podávání je možné.
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

