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Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Näin ollen maksa on myös suuressa osassa veren sokeritasojen säätelyssä ja pitää
ne tasaisina ravinnonsaannista riippumatta. Tämä kertoo maksan merkityksestä
hevosten metabolista oireyhtymää (EMS) ja kaviokuumetta sairastavilla hevosilla.
Terve maksa on tärkeä osa tervettä aineenvaihduntaa, ja polku tämän elintärkeän
sisäelimen vahingoittumiseen on tavallisesti hyvin hidas ja salakavala. Tavallisesti
maksaongelmat havaitaan vasta myöhäisessä vaiheessa. Ensioireet ovat usein
suorituskyvyn aleneminen, lihaskato, painon lasku, iho-ongelmat ja kavioiden
heikkeneminen.
E VET heparOforte tarjoaa keholle maksan toimintaa tukevia ravintoaineita.
Maarianohdakkeesta saatavat erityisainesosat tukevat maksasolujen uudistumista, ja
artisokan sisältämät karvaat ainesosat auttavat maksaa rasvojen käsittelyssä.
Tuotteen sisältämä MSM (metyylisulfonyylimetaani) tekee solukalvoista
läpäisevämpiä, jolloin tärkeät aktiiviset ainesosat ja ravintoaineet imeytyvät
paremmin.

Erityisesti toissijaiset yrttien kasviperäiset ainesosat muun muassa
maarianohdakkeesta, artisokasta tai voikukasta stimuloivat maksaa ja suojaavat
maksasoluja. Niin sanotut karvaat ainesosat pitävät yllä ja stimuloivat sappinesteen
virtausta. Erityisesti maarianohdake (joka sisältää runsaasti silymariinia) ja artisokka
tunnetaan karvaina ”maksayrtteinä”.
Näiden kasviravinteiden yhdistelmä yhdessä muiden valikoitujen yrttien kanssa
tukee maksan toimintaa luontaisesti ja auttaa uudistamaan vahingoittuneita
maksasoluja.

Lisäksi kylmäpuristettu maarianohdakeöljy vaikuttaa aineenvaihduntaan, ihoon ja
karvaan tasapainottavasti, sillä se sisältää runsaasti tärkeitä rasvahappoja.
Tuotteeseen lisätyt tärkeät aminohapot lysiini ja metioniini ovat olennaisessa osassa
karnitiinin ja koliinin yhdistelmällle – terveen maksan aineenvaihdunnan tärkeille
ravintoaineille.

Ruokintasuositus: 

50 g päivässä = hevosille 1 mitallinen
25 g päivässä = poneille 1/2 mitallista

Tätä tuotetta ei saa syöttää kilpailuaikana, sillä sen yrttipitoisuus on yli 3 %.
Karenssiaika on 48 tuntia.

Raaka-aineet: MSM (metyylisulfonyylimetaani), Ginkolehtiä, orapihlaja lehtiä,
maarianohdakeyrtti, Artisokka, voikukka, ohdakeöljy, pellavansiemen,
sinimailasjauho

raakavalkuaista (vRp): 26,3 g/kg
Energia-arvo (MJ DE): 17,30 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 15,5 MJ ME/kg

Ravintoaineet: 3,00 % Raakavalkuainen, 6,70 % Raakarasva, 0,80 % Raakakuitu,
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0,40 % Tuhka, 0,05 % Kalsium, 0,03 % Fosfori, 0,01 % Natrium, 1,20 % Lysiini, 7,90
% Metioniini

Lisäaineet per kg: 7.920,00 mg DL-Metioniini, etyyliselluloosalla suojattuna (3c301)
NA, 11.760,00 mg Teknisesti puhdas L-Lysiinimonohydrokloridi (3c322) NA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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