
Text na vnější a vnitřní obal součást dokumentace schválené rozhodnutím sp.zn. 
USKVBL/2384/2020/pod č.j. USKVBL/8694/2020/REG-Podb ze dne 24.7.2020 o prodloužení 
platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku Fresh Horse perorální gel pro podporu 
dýchání a proti svalové únávě koně 
 
Vnější obal (krabička) 
 
Fresh Horse perorální gel pro podporu dýchání a proti svalové únavě koně 
 
Veterinární přípravek pro koně 
 
1 aplikátor obsahuje: 
L-carnitin 4,5 g, mátová silice, anýzová silice, eukalyptová silice, oxid křemičitý, sukralosa, med, voda, 
methylparaben sodný, propylparaben sodný. 
 
1 x 12,4 g 
 
Přípravek v unikátní kombinaci účinných látek LACARTIN 5 obsahující silice máty, anýzu a eukalyptu, 
které usnadňují a podporují dýchání a L-carnitin, který šetří svalový glykogen a snižuje ve svalech 
tvorbu laktátu, způsobujícího svalovou únavu. Přípravek má formu příjemně chutnajícího sladkého 
gelu, který se snadno podává. 
 
Dávkování: 
Aplikátor obsahuje jednu dávku 12,4 g. 
 
Podávejte jeden aplikátor 15-25 minut před nasednutím na koně (parkur, dostihové koně, reining, 
drezura apod.). V ostatních případech 15-25 minut před začátkem sportovního výkonu koně. 
Obsah aplikátoru vytlačte na kořen jazyka jednorázovým stlačením pístu. 
 
Tento přípravek neobsahuje žádné dopingové látky. 
 
Před aplikací sejměte klobouček z aplikátoru mírným ohnutím do strany. 
 
Upozornění: 
Uchovávat mimo dosah dětí. 
Pouze pro zvířata. 
V případě, že se přípravek dostane do očí, vypláchněte vodou a v případě trvajícího podráždění 
vyhledejte lékařskou pomoc 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. 
 
Držitel rozhodnutí o schválení: 
Bioveta, a.s. 
Komenského 212/12 
683 23  Ivanovice na Hané 
Česká republika 
www.bioveta.cz 
 
Číslo schválení: 032-15/C 
 
Šarže: 
Exp.: 
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platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku Fresh Horse perorální gel pro podporu 
dýchání a proti svalové únávě koně 
 
 
 
 
Vnitřní obal (aplikátor) 
 
Fresh Horse perorální gel pro podporu dýchání a proti svalové únavě koně 
Veterinární přípravek pro koně 
 
1 aplikátor obsahuje: 
L-carnitin 4,5 g, mátová silice, anýzová silice, eukalyptová silice, oxid křemičitý, sukralosa, 
med, voda, methylparaben sodný, propylparaben sodný. 
 
12,4 g 
 
Pouze pro zvířata. 
 
Šarže: 
Exp.: 
 


