Optimal trivsel
ved optimal fodring

Equitop Myoplast®
Equitop Myoplast® er et naturligt tilskudsfoder af høj kvalitet, som styrker hestens
muskulatur. Det vegetabilske råmateriale er udtrukket af alger og tilfører hestens
muskulatur en unik sammensætning af 18 aminosyrer. Endvidere sikrer den specifikke fremstilling af produktet en konstant høj kvalitet af det sarte råmateriale.
Hvordan fungerer Equitop Myoplast®?
Aminosyrer er naturlige byggesten i proteinsyntesen, der understøtter opbygningen musklerne. Visse aminosyrer producerer hesten selv, og andre må tilføres
gennem foderet – såkaldte essentielle aminosyrer.
Hvornår skal man bruge Equitop Myoplast®?
- For at styrke muskulaturen specielt hos sports- og konkurrenceheste, eller heste med svag muskulatur
- Til ungheste i træning
- Ved sæsonstart (for eksempel væddeløbsheste eller konkurrenceheste)
- Til Avlsdyr
- Til ældre heste
- For at hindre tab af muskelstruktur ved rekonvalens på grund af skader eller pauser i træningen
Sammensætning:
Sukker
Analytiske bestanddele:
Råprotein
26 %

Algepulver (Spirulina platensis) 40%
Hvedestivelse
Råfedt
Træstof

2,4 %
1,7 %

Glukosesirup
Natriumklorid
Råaske
Natrium

4%
0,6 %

Hvordan fodrer jeg min hest med Equitop Myoplast®?
Myoplast er udviklet som et velsmagende perlegranulat, hvilket hesten æder med god appetit. Myoplast
gives 1 gang dagligt blandet med det normale foder. Den daglige dosis kan fordobles under perioder med
intensivt arbejde.
Myoplast indeholder kun naturlige emner og har ingen karenstid for konkurrencer, og kan derfor gives til
heste både før, under og efter konkurrence.
Doseringsvejledning: Én bøtte rækker til ca. 4 ugers brug for en hest på 500 kg eller derovre.
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Hestens vægt Doseringsmål pr. dag
< 500 kg..............................1 mål (25g)
≥ 500 kg.............................2 mål (50 g)
1 mål=ca. 25 g
Fodringsperiode: Equitop Myoplast® bør gives i mindst 4 uger.
Kan fås i: 1,5 kg (varenr. 36093)
Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Låget skal sættes korrekt på efter
brug. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten.
Foderkategori: Tilskudsfoder
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