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Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Entä hevoset, jotka sairastavat keuhkoahtaumatautia (COB), joilla tila on toistuva ja
joiden osalta perinteinen tie vääränlaisen ruokinnan ja hoidon jne. osalta on jo
kuljettu? Onko bronkiaalisiin (keuhkojen ympäristön) lihaksistoon on mahdollista
vaikuttaa positiivisesti? Onko mahdollista vaikuttaa lihassupistuksiin tai kramppeihin
ruokintaa ja tiettyjä kasveja käyttämällä? Vastausten löytäminen näihin kysymyksiin
ohjasi meitä kehittäessämme respirOforte-tuotetta. Liman muodostumisen,
hengitysteiden epiteelin vähenemisen ja keuhkoputkien jatkuvan supistumisen
noidankehän katkaisemiseksi kuormittamatta kehoa olisi todellinen menestys.
respirOforte-tuotteen sisältämä MSM (metyylisulfonyylimetaani) tekee solukalvoista
läpäisevämpiä, jolloin tärkeät aktiiviset ainesosat ja ravintoaineet imeytyvät
paremmin.
Lisäksi tämä orgaanisesti sitoutunut rikki tunnetaan positiivisesta vaikutuksestaan
lihaskudokseen. Tuotteen sisältämä imikkä voi auttaa laajentamaan keuhkoputkia
pitkäkestoisesti. Isovesikrassi sisältää runsaasti metyylisysteiiniä ja tukee juoksevan
liman muodostumista. Erityinen yrttiyhdistelmä puolestaan tukee sitkeän liman
poistumista.
Tuotteen kaikkien etujen ja vaikutusten hyödyntämiseksi respirOfortea suositellaan
syötettävän jatkuvasti, erityisesti jos kyseessä ovat krooniset tai toistuvat
hengitystieongelmat.
Imeytyvän vaikutuksensa ansiosta respirOforte-tuotetta ei saa käyttää kantavilla
tammoilla!
Tuotteen käyttöön liittyy myös 48 tunnin kilpailukielto (FN-karenssiaika 48 h).

Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Hevosille, joilla on kroonisia tai toistuvia hengitystieongelmia
• Imikkä tukee keuhkoputkien laajentumista
• MSM varmistaa tärkeiden ravintoaineiden ja aktiivisten ainesosien paremman
imeytymisen sekä (bronkiaalisen) lihaksiston rentoutumisen
• Isovesikrassi (metyylisysteiini) tukee juoksevan liman muodostumista
• Erityiset yrtit auttavat poistamaan limaa
• Suositellaan jatkuvaan ruokintaan.

Ruokintasuositus: Hevosille 600 kg / 20 g (1 kukkurallinen mitallinen) päivässä
Poneille ja pienille hevosille 15 g (1 vajaa mitallinen) päivässä
Ruokintajakso: vähintään 3 viikkoa / kroonisiin ongelmiin suositellaan jatkuvaa
ruokintaa. Ei kantaville tammoille. Tätä tuotetta ei saa käyttää kilpailukauden
aikana! (FN/FEI). (FN-karenssiaika 48 h)

Raaka-aineet: MSM (metyylisulfonyylimetaani), rohtoimikkä, piparminttu, malvi,
salvia, islannin jäkälä, timjami, Anis, nokkosenlehti, fenkooli, rohtosalkoruusu,
ohdake, leskenlehti, kamomilla, tulikukka, Peltokehäkukka, siankärsämö, lakritsijuuri,
korte, vesikrassi

raakavalkuaista (vRp): 38,5 g/kg
Energia-arvo (MJ DE): 9,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,5 MJ ME/kg

Ravintoaineet: 6,20 % Raakavalkuainen, 1,50 % Raakarasva, 19,20 % Raakakuitu,
4,90 % Tuhka, 0,50 % Kalsium, 0,20 % Fosfori, 0,05 % Natrium
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Lisäaineet per kg: 1.465 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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