Amix vet Equine Joint Care

Balení:
300g, 900g, 1800g
Léková forma:
Granulát pro zamíchání do krmiva
Aktivní látka:
Glukosamin hydrochlorid, Kreatin monohydrát, Dimethylsulfon (MSM), Vit. E, Zn, Mn, Se, bioflavonidy
Detail:
Glukosamin hydrochlorid, Kreatin monohydrát, Dimethylsulfon (MSM), Vit. E, Zn, Mn, Se, bioflavonidy
Popis:
Speciální krmný doplněk pro koně
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kůň

Návod na použití
Amix vet Equine Joint Care
Speciální krmný doplněk pro koně s obsahem glukosaminu, kreatinu a MSM
Výrobce a držitel rozhodnutí o schválení:
Cymedica s.r.o., Pod Nádražím 853, 268 01, Hořovice, Česká republika
Složení:
Každý gram přípravku obsahuje:
Glucosamin hydrochlorid
Kreatin monohydrát
Dimethylsufon (MSM)
Vitamin E
Glukonát zinečnatý (Zn)
Bioflavonoidy

150 mg
125 mg
8,33 mg
16,66 mg
6,00 mg
2,08 mg

Mangan sulfát (Mn)
4,89 mg
Goldcell MY SE 20 (Se)
0,06 mg
Pomocné látky: Sacharóza, sójový olej, karamelové barvivo a jablečné aroma
Cílový druh zvířat:
Kůň a pony
Charakteristika:
Amix vet Equine Joint Care je ochucený krmný doplněk pro koně a pony, který obsahuje
originální kombinaci esenciálních nutričních složek – glukosamin, MSM a kreatin, známých
svým výrazným účinkem na klouby a svaly. Kombinace účinných složek napomáhá obnově
kloubních tekutin a optimalizuje svalovou aktivitu, pohotovou sílu a vytrvalost.
Dávkování:
Obecně se doporučuje následující dávkování:
Kůň a pony o hmotnosti do 550 kg:
Úvodní dávka:
2 odměrky 2 x denně – po dobu 4 – 6 týdnů
Udržovací dávka:
1 odměrka 2 x denně
Kůň o hmotnosti nad 550 kg:
Úvodní dávka:
3 odměrky 2 x denně – po dobu 4 – 6 týdnů
Udržovací dávka:
1,5 odměrky 2 x denně
Individuální dávkování konzultujte s vaším veterinárním lékařem.
Obsah odměrky:15 gramů
Způsob používání:
V balení přípravku Amix vet Equine Joint Care je přiložena odměrka o obsahu 15 gramů.
Denní dávka se odměrkou naměří podle příslušného schématu a podává se koni do krmení.
Amix vet Equine Joint Care je dokonale ochucený jablečným chuťovým základem, který
zajišťuje dobrý příjem. Přípravek lze smíchat s krmením.
Doba použitelnosti: 36 měsíců.
Způsob uchovávání:
Přípravek se skladuje při teplotě 15°C až 25°C, chraňte před dětmi.
Balení:
Plastová nádoba o obsahu 300, 600, 900,1200 a 1 800 gramů.
Pouze pro zvířata!
Schvalovací číslo: 140-10/C

