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Equitop Myoplast®
Equitop Myoplast® är ett högkvalitativt kompletteringsfoder utvunnet från 
alger, som understödjer naturlig muskeluppbyggnad. 

Equitop Myoplast® innehåller 18 olika aminosyror i en unik sammansättning. Tack 
vare den specifika fremställningsprocessen håller Equitop Myoplast® en hög och 
jämn kvalitet. 

Hur fungerar Equitop Myoplast®?
Aminosyror är en naturlig byggsten i proteinsyntesen, som hjälper hästen med 
att bygga upp muskler samt att läka skadad muskulatur. Vissa aminosyror pro-
ducerar hästen själv, och andra måste tillföras via fodret: så kallade essentiella 
aminosyror.

När har min häst behov av Equitop Myoplast®?
- Intensiva tränings- och tävlingsperioder
- Säsongsstartsträning
- Unghästar i träning
- Äldre hästar
- Avelsdjur
-  Vid skador och träningsuppehåll

Sammansättning:
Socker 

Pulveriserade alger (Spirulina  P.) 40%
Vetestärkelse

Glukossirap
Natriumklorid

Analytiska beståndsdelar:
Råprotein 26 %

Råfett 2,4 %
Växttråd 1,7 %

Råaska 4 %
Natrium 0,6 %

Hur utfodrar jag min häst med Equitop Myoplast®?
Myoplast är utvecklat som ett välsmakande pärlgranulat som hästen äter med bra aptit. Myoplast blandas 
med det normala foder. Dosen kan fördubblas under perioder av intensiv tränings och tävling.
Myoplast är inte omfattat av några dopings-restriktioner och kan därför ges både före, under och efter täv-
ling.

Doserings-anvisningar 
En bytta räcker till ca. 4 veckors användning för en häst på 500 kg eller därutöver. Myoplast blandas med det 
vanliga fodret. 

Hästens vikt i förhållande till dosering per dag. 
< 500 kg: 1 mått 
≥ 500 kg: 2 mått 
1 doseringsmätt motsvarar ca. 25 gram. 
Utfodringsperiod: Equitop Myoplast® ges under minst 4 veckor.

Kan fås i förpackning:
1,5 kg (varu-nummer. 36093)

Hållbarhet: 36 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och kallt. Locket ska sättas på efter an-
vändning. Ska helst användas innan datum som visas samman med produktens batch-nummer i botten av 
produkten.
Foderkategori: Kompletteringsfoder 
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