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CORTAFLEX Lamigard Pellets
908 g
Cena

380.00 zł

Czas wysyłki

3 dni robocze

Numer katalogowy

03087908

Opis produktu
Lamigard Pellets został stworzony dla koni skłonnych do ochwatu, dlatego zawiera silne antyutleniacze.
Ten niezwykły produkt skutecznie utrzymuje zdrowy poziom enzymów w kopytach, a także dostarcza składników odżywczych
do wewnętrznych struktur kopyta, wspomaga również zdrowy wzrost tkanki rogowej.
Lamigard Pellets jest niezwykle skuteczny przy czym bardzo łagodny dla reszty organizmu i może być podawany klaczom w
ciąży.
Zawarta w preparacie metionina oraz silne antyutleniacze takie jak witamina C i witamina E, przede wszystkim wzmacniają
kopyto, stabilizują błony komórkowe chroniąc je przed działaniem wolnych rodników, zapobiegają łamliwości naczyń
krwionośnych oraz wylewom krwawym do stawów, wywierają wpływ na układ immunologiczny, stymulując produkcję
przeciwciał, działają przeciwzapalnie, są niezbędne w procesie tworzenia tkanki kostnej.
Metionina działa odtruwająco, lipotropowo, przeciwzapalnie oraz przeciwalergicznie. Zakwaszając mocz i żółć zapobiega
wytracaniu się złogów w drogach moczowych i żółciowych, ponadto zapobiega ich zakażeniu. Działa ochronnie na miąższ
wątroby i nerek. Zwiększa syntezę kreatyny w mięśniach zwiększając wydolność fizyczną ustroju, hamuje wydzielanie łoju.
Przyspiesza regenerację skóry, kości i chrząstek. Usuwa szkodliwe nadtlenki i metale ciężkie z ustroju. Metionina jest
konieczna do budowy tkanki mięśniowej. Dzięki optymalnej ochronie komórek następuje usprawnienie krążenia oraz
dotlenienie komórek mięśniowych i tkanki łącznej, utrzymanie na prawidłowym poziomie przemian metabolicznych. Wzmaga
działanie litu, antybiotyków i sulfonamidów. Zwiększa syntezę glutationu, który wyłapuje reaktywne czynniki elektrofilowe
ochraniając komórki przed działaniem toksyn. Zalecana podczas terapii sulfonamidami i antybiotykami oraz do zwiększenia
wydolności fizycznej. Lamitreat Pellets został wzmocniony biotyną, która jest witaminą z grupy B, biorącą udział w
metabolizmie białek oraz tłuszczy, wpływającą na prawidłowe funkcjonowanie skóry i jej wytworów takich jak kopyta.
Analiza:
białko - 14%,
oleje i tłuszcze - 1,3%,
włókno - 3%,
popiół - 20%,
witamina E - 5000 mg/kg,
DL-metionina - 1%,
wilgotność - 0,1 %.
Skład:
Dekstroza,
DL-metionina,
biotyna,
kwas foliowy,
D-alfa-tokoferol (źródło witaminy E) 5000 mg / kg ,
propionian amonu jako konserwant,
siarka,
pirydoksyna (witamina B6),
kwas L-askorbinowy (witamina C).

Dawkowanie:
Kuce - 14 g przez pierwsze 21 dni. Dawka podtrzymująca 7-10 g codziennie.
Pozostałe konie - 28 g przez pierwsze 21 dni. Dawka podtrzymująca 14-20 g codziennie.
Do opakowania dołączona jest miarka 14 g.
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