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FORAN B Complete 2500 ml
Cena

195.00 zł

Czas wysyłki

3 dni robocze

Numer katalogowy

8200347

Opis produktu
B-Complete to smakowity suplement w formie syropu o wysokiej zawartości witamin z grupy B (B1, B2, B6, B12) z dodatkiem
prebiotyków, szczególnie polecany dla zestresowanych, zmęczonych i nerwowych koni.
Minimalizuje niedobory witamin z grupy B, szczególnie polecany koniom sportowym narażonym na stres związany z
transportem oraz zawodami.
Wspiera procesy trawienne oraz wchłaniane substancjo odżywczych z paszy.
Witaminy z grupy B są niezbędne do produkcji komórek krwi, prawidłowego metabolizmu.
Płynna forma ułatwia podawanie.
Witamina B1 - (tiamina) odgrywa kluczową rolę w metabolizmie węglowodanów. Jest to koenzym wspomagający przemianę
składników odżywczych w energię.
Witamina B2 - (ryboflawina) niezbędna do prawidłowego wzroku, współdziała w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego, niezbędna do prawidłowej przemiany aminokwasów orz lipodów. Wraz z witaminą A odpowiada za drogi
oddechowe, śluzówkę przewodu pokarmowego, naczynia krwionośne, skórę oraz błony śluzowe.
Witamina B6 - (pirydoksyna) niezbędna do prawidłowego procesu metabolizmu aminokwasów. Witamina B6 jest istotnym
czynnikiem w produkcji energii.
Witamina B12 - (cyjanokobalamina) przede wszystkim wspomaga produkcję czerwonych krwinek. Wspomaga metabolizm
białek oraz w mniejszym stopniu metabolizm tłuszczów i węglowodanów w organiźmie.
Suplement korzystnie wpływa na utrzymanie apetytu podczas ciężkich treningów, zawodów oraz w podróży.
Baza słodkiego syropu jest bardzo smaczna, poprawia smakowitość paszy co skusi nawet najbardziej wybredne konie, a
dodatkowe witaminy z grupy B poprawiają apetyt.
B-Complete zwiększa odporność na stres, poprawia metabolizm, wykorzystanie białek do wzrostu i rozwoju mięśni oraz
uwalnianie energii z węglowodanów. Wspiera mechanizm obrony antyoksydacyjnej.
Jak najlepiej wykorzystać B-Complete?
B-Complete to suplement przeznaczony dla koni niejadków, nerwowych i przemęczonych koni, a także dla klaczy źrebnych i
źrebiąt. Wpływa na poprawę apetytu przez co jest polecany dla koni sportowych, które mają problemy z jedzeniem na
zawodach. Polecany dla wszystkich koni w okresie wymiany sierści. Podawać jako dodatek do pasz treściwych.
Wartości odżywcze:
Witaminy:
w 1000 ml:
w 30 ml:
Witamina B1
2000 mg
60 mg
Witamina B2
1666 mg
50 mg
Witamina B6
1000 mg
30 mg
Witamina B12 6666 µg 200 µg
Wskazania:
Nadmierna pobudliwość, wrażliwość na stres, brak apetytu spowodowany sytuacjami stresowymi (transport, zawody, ciężki
trening), zmiana okrywy włosowej wiosną i jesienią.
Stosowanie:
Kuce i źrebięta – 15 ml dziennie zmieszane z pokarmem
Roczniaki, konie dorosłe – 30 ml dziennie zmieszane z pokarmem
Nie zawiera depresantów ani stymulatorów.
Bezpieczny dla koni sportowych.
Opakowanie
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