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Link do produktu: https://www.mksklep.pl/audevard-ekyflex-tendon-1-2-kg-p-11337.html

AUDEVARD Ekyflex Tendon
1,2 kg
Cena

625.00 zł

Czas wysyłki

1 dzień roboczy

Numer katalogowy

360901

Opis produktu
Preparat wspomagający ścięgna i więzadła. Konie z obserwowanymi zaburzeniami ze strony ścięgien, pochewek ścięgien,
więzadeł.
Ścięgna i więzadła są strukturami zbudowanymi z delikatnych włókien narażonych na znaczące poziomy obciążenia, mają one
kluczowe znaczenie w wytrzymałości i elastyczności tych struktur.
U koni ze schorzeniami ścięgien i więzadeł niezbędna jest poprawa jakości odbudowy komórkowej (fibroblasty) oraz
stymulacja syntezy kolagenu typu I i elastyny
EKYFLEX REPAIR TENDON łączy doświadczenie EKYFLEX z innowacjami Audevard w oparciu o wysokiej jakości badania
naukowe.
EKYFLEX REPAIR TENDON poprzez działanie kojące wspomaga ścięgna, pochewki ścięgien oraz więzadła. Sprzyja odbudowie
tkanek oraz poprawia ich elastyczność.
Skład w 1 kg:
Fucus vesiculus - 16,7%
Bromelaina - 5,0%
Centella asiatica - 1,3%
Witamina A - 58000 UI
Cynk - 1,7g
Dawkowanie
Podawać doustnie dwie dawki (60 g) dziennie przez 10 dni.
Następnie podawać jedną dawkę (30 g) dziennie przez 20 dni. Powtórzyć po 10-12 tygodniach.
Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem weterynarii.
Opakowanie:
Pudełko 1200 g

Audevard
jest pierwszym laboratorium farmaceutycznym dla zwierząt, które jest szczególnie poświęcone zdrowiu koni. Zdrowie koni jest
naszą pasją.
Przez ponad 25 lat współpracowaliśmy z lekarzami weterynarii, chirurgami, znawcami oraz właścicielami koni aby poprawić
zdrowie i osiągnięcia koni.
Właściciele koni oczekują konkretnych wyników. Dlatego firma Audevard oferuje rozwiązania, które zwiększają efektywność
oraz bezpieczeństwo.
Nasze podstawowe produkty, takie jak Bionutron są powszechnie używane przez profesjonalistów z dziedziny koni.
Nasze innowacyjne produkty takie jak Ekyflex i Ekygard doprowadziły do widocznych postępów w wykorzystaniu naturalnego
potencjału koni.
Opierając się na naszym doświadczeniu, nowoczesnych produktach i bliskich relacjach z kręgiem osób zajmujących się końmi
będziemy kontynuować naszą pracę aby być dobrym partnerem dla ludzi, którzy mają taką pasję jak my: KONIE.
Thierry G. POIGNON, DMV
General Manager

Unikalne zobowiązania jakości
- 100% efektywności
- 100% innowacji
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- 100% bezpieczeństwa
Produkty stosowane przez najbardziej wymagających profesjonalistów
- finaliści wyścigów
- finaliści zawodów
Wyjątkowy produkt weterynaryjny
- ekskluzywna dystrybucja przez lekarzy weterynarii
- formuły opracowane przez lekarzy weterynarii
FORMUŁY EFEKTYWNOŚCI
- zaplecze kliniczne
- potwierdzone przez niezależne badania kliniczne
- zrozumiałe formuły
PIERWSZORZĘDNE SKŁADNIKI
- składniki używane w przemyśle farmaceutycznym i żywieniu ludzi
- zrównoważona biodostępność
Wyjątkowy proces wytwarzania
- oddzielne granulowanie witamin i minerałów aby zapobiec reakcjom chemicznym
- zimna granulacja w ciśnieniu atmosferycznym aby zapobiec destrukcji przez ciepło
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