Optimal trivsel
ved optimal fodring

Equitop® Gonex
Equitop® Gonex er et naturligt fodertilskud, der er specielt udviklet til at støtte den
normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd. Gonex tilfører ledstrukturerne vigtige byggesten, og sørger for, at de kommer derhen, hvor de gør mest
gavn.
Equitop® Gonex indeholder ekstrakt fra grønlæbet musling (Perna canaliculus)
(GLME), der har et højt indhold af glukosaminoglycaner (GAG), flerumættede fedtsyrer og en speciel glykogenkombination.
Hvordan fungerer Equitop® Gonex?
Gonex tilfører ledstrukturerne forskellige næringsstoffer, der er naturlige bestanddele i leddene, og dermed
også essentielle byggesten for leddenes optimale funktion. Disse byggesten er både afgørende for stabilitet
og elasticitet i sener og ledbånd, samt for ledbruskens støddæmpende funktion.
Gonex indeholder desuden et specielt glykogen kompleks samt flerumættede fedtsyrer. Disse komponenter
smører og hjælper leddet med at stå imod ydre påvirkninger og belastning. Således gavner Gonex hestens
led på flere forskellige måder.
Hvornår har min hest brug for Equitop® Gonex?
Gonex anbefales specielt til ungheste samt sports- og rideheste, idet deres led oftest er udsat for større
belastning end normalt.
Gonex kan med fordel anvendes til:
- Føl og ungheste
- Sportsheste og heste under stor belastning
- Ældre heste og heste med ledbesvær
Gonex styrker ledbrusken, der fungerer som støddæmper, og modvirker dermed sportsskader og overanstrengelser.
Hvordan er kvaliteten på Equitop® Gonex?
Virkningen er ikke afhængig af GLME mængden, men af kvaliteten. GLME i Equitop® Gonex er udelukkende
baseret på kontrolleret opdræt af grønlæbede muslinger i New Zealand, der bliver høstet, når koncentrationen af næringsstoffer er på sit højeste. Herefter bliver ekstraktet udvundet gennem en certificeret produktionsproces, der garanterer maksimal fysiologisk udbytte af næringsstofferne.
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Hvordan fodrer jeg min hest med Equitop® Gonex?
Gonex er et rent naturprodukt, som de fleste heste frivilligt æder. Gonex kan gives gennem hele hestens liv for
at styrke sundheden i leddene. Gonex er ikke omfattet af nogen dopingrestriktioner.
Doseringsvejledning
Én bøtte rækker til ca. 30 dages brug for en hest på 500 kg eller derovre.
Hestens vægt Doseringsmål pr. dag
< 500 kg
½ mål
≥ 500 kg
1 mål
1 mål=ca. 25 g
Bør gives i mindst 30 dage eller ifølge dyrlæges anbefaling. Equitop® Gonex kan enten blandes i foderet eller
gives seperat. Skal ikke gives til drøvtyggere.
Kan fås i:
750 g (varenr. 36094)
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Låget skal sættes på efter brug. Skal
helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten.
Foderkategori: Tilskudsfoder
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