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بصفتنا أعضاء في كال من نظامي: “BETA NOPS” و “UFAS”، تأخذ 
شركة “ Equine America” الرياضة النظيفة علي محمل اجلد وتتخذ 

كل التدابير املمكنة ملنع التلوث باملواد الضارة.

مع استخدام منتجاتنا من قبل الفرسان في جميع أنحاء 
العالم، من املهم بالنسبة لنا أن يطمئن عمالؤنا من خالل 

املستوى العالي من الشهادات والتدابير التي نتخذها لضمان 
اتساق اجلودة، ومعرفة أن منتجاتنا ال حتتوي على مواد محظورة. 

نحن نستخدم املوردين املعتمدين فقط ولدينا إمكانية التتبع 
الكامل في جميع مراحل عملية التصنيع لدينا.

نحن نلتزم أيًضا باللوائح التي تديرها إدارة األدوية البيطرية في 
اململكة املتحدة ووكالة معايير الغذاء.

منتجات مضمونة اجلودة 
يتم تصنيع جميع منتجاتنا في اململكة املتحدة، في مصانعنا القياسية لصناعة األغذية، 
باستخدام املكونات الطازجة واألكثر ابتكارًا وفعالية واملتاحة فقط من املوردين املعتمدين. 

نحن نستخدم أحدث ما توصل إليه العلم من اختبارات جودة الليزر لبصمات األصابع على كل 
مكون على حدة لضمان قوة وجودة موحدين، إلى جانب عملية خلط حصرية لضمان احتواء 

كل مغرفة على كميات متساوية من املكونات الفعالة. 

* British Equestrian Trade Association Naturally Occurring Prohibited 
Substances
* Universal Feed Assurance Scheme

استرداد األموال؟
يعمل “ضمان استرداد األموال ملدة 30 يوًما” على تعزيز الثقة الكاملة 

التي نتمتع بها في منتجاتنا.

من نحن 

استنادا الي القيم التجارية املوثوقة التي انشأها فيل وجولي ميدلتون منذ أكثر 
من ثالثون عاما، تواصل شركة “Equine America” ريادتها جملموعة منتجاتنا 
متماشية مع القرن احلادي والعشرون. جنبا الي جنب مع أخصائية تغذية اخليول 

الرائدة عامليا “ديبورا ليبيتر، MSc، CBiol، MRIB، فإننا نسعى جاهدين لتحقيق 
التميز في جودة وصياغة كل منتج من مستحضراتنا، والتي تصنع بالكامل في 

اململكة املتحدة.

نحن فخورون للغاية باملستوي العالي جلميع منتجاتنا والنتائج التي حققها عمالؤنا. بدء 
من منتج “ الكورتافلكس® “ األصلي الي اجملموعة الكبيرة من املكمالت الغذائية العلفية 

ومستحضرات االستخدام اخلارجي للخيول واحليوانات االليفة والبشر، نهدف دوما الي التميز 
من خالل مجموعة مستحضراتنا.
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خليل ا
 من أجل احلفاظ على أعلى مستويات الصحة واألداء، من املهم أن يكون

 لدى اخليول نظام غذائي متوازن يحتوي على مزيج صحيح من الفيتامينات
 والعناصر الغذائية. يتم تدعيم معظم األعالف املركزة باملعادن والفيتامينات،

 ومع ذلك قد يكون لبعض اخليول احتياجات غذائية أعلى، لذلك فإن أفضل
.مسار للعمل هو دمج املكمالت الغذائية في النظام الغذائي خليلك

 من منتجات العناية باملفاصل ومنتجات العناية باجلهاز التنفسي إلى
 املكمالت الهضمية والعناية بالبشرة ومجموعات العناية باحلوافر، لدينا
 منتجات لدعم حصانك. نحن نقدم ضمانًا السترداد األموال ملدة 30 يوًما

 لراحة بالك، باإلضافة إلى كوننا في متناول اليد لتقدمي املشورة والتوجيه إذا
.كنت ترغب في مناقشة أي من منتجاتنا



�الدليل في احللوى
فاز كال من ويلهام وجامون بالديربي منذ أكثر من 

عشرون عاما مع استخدام منتج كورتافلكس®، إنه 
امر استثنائي وانا استخدمه منذ ذلك احلني!

لدرجة انني استخدم منتج ال “ كورتافلكس 
البشري” بنفسي إلبقائي مستمرا في العطاء.

 MBEجون ويتاكر   

حاصل على ميدالية

 الفروسية البريطانية

& وامليدالية األوملبية
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فن     سوبر   – ايه  اتش   – كورتافلكس® 
فائقة قوة 

توفير دعم مشترك قوي خليول األداء والسباق واملنافسة أو اخليول األكبر 
سنًا والتي تعاني من مستويات عالية من تآكل املفاصل. يحتوي على 

مزيج فريد من الكوالجني واألحماض األمينية وحمض الهيالورونيك 
والعناصر النادرة، مما يوفر اللبنات الغذائية الهامة لدعم صحة املفاصل.

وأيضا يحتوي على إم اس إم، بوزويليا لدعم االستجابة الطبيعية 
لاللتهابات، وتعزيز راحة املفاصل في اخليول التي تعمل عمل شاق 

مجهد.

ألحجام  - احمللول: 1 لتر (تكفي لشهرين)، 5 لتر، 20 لتر
- مسحوق: 500 جم (تكفي لشهرين)، 4.5 كجم

® فلكس تا ر كو خليل ا

شيء واحد ال أتنازل عنه أبًدا هو صحة 
ورفاهية خيولي، ولذلك السبب نستخدم 

دوما منتجات شركة “اكوين أمريكا”! 
وهذا دائما ما يكون على رأس قائمتي 

ويليام فانل

عرض القفز الدولي -  

حاصل على امليدالية الذهبية في بطولة أوروبا 

كورتافلكس®؟  هو  ما 
مكمالت كورتافلكس® فريدة من نوعها في السوق، وغالًبا ما يتم إساءة متثيلها عند مقارنتها مبكمالت املفاصل 

األخرى! كورتافلكس® يوفر اللبنة األساسية ملساعدة اخلاليا املتخصصة في الغضاريف والتي تسمي “ اخلاليا 
الغضروفية “ في احلفاظ على صحة املفاصل. وتتضمن هذه اللبنات األساسية من:

•الكوالجني- مركب مهم حتتاجه اخلاليا الغضروفية إلنتاج املصفوفة املائية للغضروف. يساعد الكوالجني في إعطاء 
الغضروف قوته. (نحن نستخدم مصدرًا مستداًما وأخالقًيا للكوالجني البحري).

• األحماض األمينية - مثل  حمض اجللوتاميك - يتم حتويلها في جسم احلصان لتوفير اجللوتامني، والذي يتحد 
مع اجللوكوز لتكوين اجللوكوزامني - والذي يتحد بدوره مع مركبات أخرى للمساعدة في إعطاء الغضروف مرونته 

وخصائص امتصاص الصدمات.

•حمض الهيالورونيك – هو مكون رئيسي في سائل املفاصل، يغسل املفصل ويعمل كمزلق وممتص للصدمات.

•النحاس واملنغنيز  و السيليكون - عناصر مهمة وضرورية ملساعدة احلصان على إنتاج كوندرويتني (مركب هيكلي 
مهم آخر في الغضروف) والكوالجني وحمض الهيالورونيك.

في اآلونة األخيرة، باإلضافة الي توفير هذه اللبنات األساسية، مت إضافة (إم إس إم) الي منتج كورتافلكس® وذلك 
إلمداده مبصدر حيوي للكبريت احليوي، والذي بدورة عنصر هام في عملية اصالح الروابط احملتوية على الكبريت في 

الغضاريف، (إم إس إم) أيضا يدعم االستجابة اجلسم الطبيعية في حالة االلتهابات.

ايه اتش   – كورتافلكس® 
منتظمة قوة 

كورتافلكس – اتش ايه يوفر اللبنات الغذائية األساسية لدعم 
املفاصل يشمل ذلك الكوالجني، واالحماض االمينية، وحمض 

الهيالورونيك والعناصر النادرة. مصمم للخيول التي تبذل جهد 
خفيف الي متوسط، او اخليول األكبر سنا التي حتتاج الي دعم حركي.

األحجام:  - حمللول: 1 لتر (إمداد شهر واحد)، 5 لتر
- مسحوق: 250 جم (إمداد شهر واحد)، 500 جم ٩00 جم، 

3.6 كجم 
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“كورتافلكس® هو منتج رعاية املفاصل 
الوحيد الذي أعتمد عليه، فأنا أطعمه 

جلميع خيولي إلبقائهم في أفضل 
حاالتهم”

إلني ويتاكر  

بطل أوروبا
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العناية باملفاصل خليل ا

بوتيليس® عصار 
اخليول  في  والراحة  احلركة  يدعم 

مزيج مستساغ من ثالث مكونات نباتية رئيسية للمساعدة في احلفاظ على راحة املفاصل 
والعضالت ودعم احلركة في جميع اخليول واالمهار، يحتوي على مستخلصات بوزويليا، يوكا، 

ومارشيميلو للحفاظ على االستجابة الطبيعية لاللتهابات.  

احلجم: 30 مل

اوريجينال بوتيليس® 
القوة  عالية  بودرة 

والعضالت املفاصل  لدعم   

هو مزيج مستساغ من مضادات األكسدة الطبيعية والنباتية، املصمم للمساعدة في احلفاظ على 
راحة املفاصل والعضالت ودعم احلركة في جميع اخليول واالمهار.

يحتوي على بوزويليا، إم إس إم، كركم، فلفل أسود، فيتامني هـ، فيتامني ج، يوكا، إكليل اجلبل 
وخالصة بذور العنب، على قاعدة بذر الكتان، لتوفير أحماض أوميجا 3 الدهنية املهمة لدعم 

االستجابة الطبيعية لاللتهابات.

األحجام 1 كجم (إمداد شهرين)، 3 كجم (إمداد ملدة 6 أشهر)

سترينث   سوبر  بودرة  بوتيليس® 
والعضالت للمفاصل  السباقات  في  قوية  مرررره 

دليل التغذية : -  يجب أن يدوم حوض مبتوسط 1.5 كجم ملدة 30 
يوًما للحصان عند إطعامه كجزء من نظام غذائي متوازن. 

عموًما، بالنسبة خليل 500 كجم، يجب إطعام 50 جراًما في اليوم. 
ال تتجاوز 100 جرام في اليوم. 50 جم (تقريًبا) مرفق املقياس.

األحجام 1.5 كجم (تكفي 30 يوًما)، 5.5 كجم (110 حصص)

تدعم صحة خيلك - مزيج من املكونات الطبيعية النباتية 
للمساعدة في احلفاظ على راحة املفاصل والعضالت ودعم احلركة 

في اخليول واملهور عالية األداء.

املكونات الطبيعية - مزيج نباتي سريع املفعول من بوزويليا، مكمل 
إم إس إم، يوكا، والكركم يساعد في احلفاظ على استجابة التهابية 

صحية. يدعم املفاصل ويساعد في وظائف العضالت ويدعم 
تراكيب الكوالجني واستعادة العضالت.
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العناية باملفاصل

بلس اجللوكوزامني12:10 
اخليول ملفاصل  قوي  دعم  على  للحصول 

يوفر اجللوكوزامني 12:10 بلس خمس مكونات رئيسية لتوفير 
الدعم الغذائي إلصالح الغضروف وللمساعدة في احلفاظ 

على سائل املفصل الصحي لتليني وتغذية املفصل، واحلفاظ 
على اخلصائص احليوية المتصاص الصدمات في املفاصل التي 

تعمل بجد.

حتتوي كل حصة 30 جم على 12 جم جلوكوزامني كامل من 
هيدروكلوريد وحتتوي أيًضا على 10 جم إم إس إم لكل حصة. 

باإلضافة إلى أنه يحتوي على بلح البحر األخضر - وهو مصدر 
 (HA) طبيعي للكوندرويتني ويوفر أيًضا حمض الهيالورونيك

واملنغنيز احليوي املتاح.

احلجم: 1 كجم (إمداد شهرين).

T M كنتاكي
املفاصل  لدعم  مكمل  سائل 

كنتاكي سائل املفاصل مت صياغة تركيبته بعناية ويتضمن 
اجللوكوزامني هيدروكلوريد والكوالجني وحمض الهيالورونيك 

لتوفير الدعم الغذائي للحفاظ على صحة الغضاريف 
والسوائل الزاللية (سوائل املفاصل). وقد اضيف أيضا مكمل 
إم اس إم الغذائي، وبوزويليا، وفيتامني ج، وكلها مواد معروفة 

بخواصها في دعم املفاصل وحركة املفاصل. 

احلجم: 1 لتر (يكفي شهرين)

TMإم إس إم بودر
الصحية واحلوافر  والبشرة  للمفاصل  الغذائي  للدعم 

ام اس ام (ميثيل سلفونيل ميثان) هو شكل عالي اجلودة ومتاح حيويًا من 
الكبريت العضوي، والذي يوجد بشكل طبيعي في األعالف الطازجة، ولكن 

يتم فقده إلى حد كبير عن طريق معاجلة األعالف وعملية جتفيف العلف 
احملفوظ (التنب والشعير)

هذا يعني أن العديد من خيول املنافسة واالمهار قد ال تتلقى ما يكفي من 
هذه املغذيات األساسية. يلعب الكبريت العديد من األدوار املهمة في جسم 

احلصان. إنه مكون حيوي لبعض األحماض األمينية وبعض الفيتامينات، 
واألهم من ذلك أن الكبريت يلعب أيًضا دورًا مهًما جًدا في إنتاج الكوالجني - 
وهو مكون رئيسي في النسيج الضام (األربطة واألوتار) والغضاريف - طبقة 

“امتصاص الصدمات” في املفاصل..

كل هذه األنسجة املتخصصة مصنوعة من بروتينات، مرتبطة مبركبات 
كبريتية مرنة، مما مينح هذه الهياكل املهمة مرونتها احليوية..

ام اس ام هو أحد مضادات األكسدة القوية كما يساعد في االستجابة 
الطبيعية لاللتهابات.

احلجم: 500 جم (تكفي 50 يوم)

ال  سي  اتش   TMجلوكوزامني
فائقة  12،000جودة 

اخليل مفاصل  لصحة 

مزيج قوي من اجللوكوزامني (من هيدروكلوريد أو حمض 
الهيدروكلوريك)، املدعم بـ إم إس إم، وحمض الهيالورونيك، على 

وسط دكستروز مستساغ، مما يوفر دعًما رائًعا للمفاصل والتنقل 
جلميع اخليول واألمهار.

يوفر (جلوكوزامني اتش سي ال 12،000) 12 جراًما من 
اجللوكوزامني باإلضافة إلى حمض الهيدروكلوريك لكل 30 جراًما 

من جرعة التحميل لتوفير الدعم الغذائي للغضروف وللمساعدة 
في احلفاظ على السائل الزاللي الذي يعمل على تليني املفصل 

وتغذيته.

احلجم:  1 كجم (تكفي 66 يوًما)، 5 كجم

خليل ا
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“ عصار اكسترا بوست رائًعا ملستويات طاقة خيولنا قبل 
عبور الضاحية مباشرة. إنه يساعد على التأكد من أن 

مستويات الطاقة عالية بقدر ما ميكننا احلصول عليها 
لتحقيق أعلى أداء! “

MBE زارا تندال

حائزة على امليدالية الفضية في الفروسية واألوملبية البريطانية
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املنافسات خليل ا

مت تصميم أبل اليتس TM بعناية للبدء في استبدال اإللكتروليتات 
الرئيسية: الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم والكالسيوم واملغنيسيوم، 
ومنع اجلفاف واحلفاظ على ذروة األداء. أظهرت األبحاث أن اجلفاف بنسبة 

1٪ فقط ميكن أن يؤثر سلًبا على أداء اخليول، لذا فإن احلفاظ على 
الترطيب واستبدال اإللكتروليتات املفقودة أمر مهم ليس فقط خليول 

النخبة املنافسة، ولكن جلميع اخليول واملهور.

أبل اليتس TM مستساغ وقليل السكر ومناسب جلميع اخليول واملهور. 
كما أنه يأتي في محقنة مريحة وسهلة االستخدام ومفيدة للسفر 

والعروض.

األحجام:  2.5 كجم (إمداد 80 يوًما)،
 10 كجم (330 حصة)، إمداد ملدة ٧ أيام

TMاليتس أبل 
اجملهود بعد  املفقودة  )الشوارد(  اإللكتروليتات  يعوض 

تؤدي زيادة درجة حرارة اجلسم، إما نتيجة التمارين الرياضية أو السفر 
أو ارتفاع درجة احلرارة البيئية إلى تعرق احلصان، يساعد تبخر هذا 
العرق احلصان على التهدئة وتنظيم درجة حرارة جسمه. يتسبب 

التعرق في فقدان السوائل، إلى جانب فقدان أمالح اجلسم املوجودة 
في العرق. ميكن أن يفقد احلصان في العمل املعتدل، التدريب والقفز، 
ما يصل إلى 5-٧ لترات من السوائل و50-٧0 جراًما من اإللكتروليتات 
في الساعة، وسيزداد هذا مع زيادة كثافة العمل أو مدته، وحتى أكثر 

في الطقس احلار والرطب.
TM  1 فورموال 

للمنافسة النهائي  املكمل 

قد تتطلب نخبة خيول األداء التي جتري تدريبات صارمة أو السفر 
أو املنافسة أو السباق، دعًما إضافًيا ملفاصلها وعضالتها، 

واجلهاز الهضمي، واجلهاز املناعي وللحفاظ على مستويات 
الطاقة القصوى. قد يكون إطعام العديد من املكمالت اخملتلفة 

لتلبية هذه االحتياجات مكلًفا ويستغرق وقًتا طويالً. ميكن أن 
حتل فورموال TM 1 هذه املشكلة، من خالل اجلمع بني املكونات 
الرئيسية من منتجات Equine America عالية األداء في 

حبيبة واحدة مستساغة وسهلة التغذية لتوفير الدعم 
الغذائي لصحة املعدة واملفاصل والعضالت والعظام واحلوافر 

واجلهاز املناعي، باإلضافة إلى مجموعة واسعة من طيف املعادن 
والفيتامينات املكمالت الغذائية والبروبيوتيك.

حصة(  100( كجم   10 يوًما(،   36 )إمداد  كجم   3.6 األحجام:

™ فالش  ليفر 
الصحية الكبد  وظائف  لدعم 

مزيج فريد من املكونات الطبيعية التي تدعم الوظائف احليوية 
التي يؤديها الكبد السليم. يشمل املستخلصات النباتية 

شوك احلليب والهندباء مع مضادات األكسدة األخرى.

أيام(  10 )دورة ملدة  مل   500 احلجم: 

هيموجني® بوست  اكسترا 
املنافسة أو  التدريب  أو  الشاقة  األعمال  في  للخيول  للدم  الصحي  اإلنتاج  دعم 

ينقل الدم األكسجني واملغذيات في جميع أنحاء اجلسم - فكلما زاد عدد خاليا الدم، زاد توافر 
األكسجني واملواد املغذية للعضالت واألنسجة، مما ميكّن احلصان من العمل بجدية أكبر وملدة أطول. 
يحتوي اكسترا بوست هيموجني® على نوع متخصص وشديد االمتصاص من احلديد، وهو ضروري 

في إنتاج خاليا الدم احلمراء، مدعوًما بفيتامينات ب ويرافقه فيتامينات ومعادن نشطة وقابلة 
للذوبان في املاء لزيادة الطاقة والقدرة على التحمل.

مل.  30 عصار  شهر(،  ملدة  )تكفي  لتر   1 األحجام:

“احلفاظ على ترطيب خيولي أمر ضروري لتحقيق 
األداء األمثل، ال سيما في املنافسات

 Equine America األحداث. لقد وثقت في  
لتقدمي أفضل تغذية خليولي ألكثر من عشرون عاًما”  

MBE بيبا فانل 

احلائزة على امليدالية الفضية األوملبية
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“أستخدم سوبر سو كالم ® خليولي قبل دخول احللبة. 
فهي تساعدهم على التركيز والقيام بأفضل أداء حتت 

الضغط! “

  كاتي جرين

فارسة خيل شو ومنتجة
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السلوكيات خليل ا

TM ماجنتيود 
استرخاًء أكثر  خليول 

للمغنيسيوم العديد من األدوار داخل اجلسم، مبا في ذلك صحة النهايات العصبية واأللياف، وقد 
يظهر نقص املغنيسيوم في احلصان على أنه توتر أو عصبية. احلجم هو شكل عالي االمتصاص من 
املغنيسيوم يجب إطعامه يومًيا للخيول أو املهور لتعزيز األنسجة العصبية الصحية وتقليل التوتر 

العصبي.

بالنسبة للخيول الصغيرة جًدا، سريعة االنفعال أو شديدة احلماس التي تتطلب التركيز وزيادة 
التركيز والهدوء، فإن منتًجا من مجموعة سو كالم® سيكون أكثر مالءمة. ميكن أيًضا استخدام إما 

.TMسوبر سو كالم® أو سو كالم ® -عصار كإضافة قبل املنافسة جنًبا إلى جنب مع ماجنتيود

احلجم: 11 كجم (إمداد 6 أشهر)

 ® سو-كالم  سوبر 
التركيز وحتسني  التهدئة  وتعزيز  التوتر  تقليل 

اخليول حيوانات خائفة وطائرة، وميكن أن تكون عرضة لإلثارة والعصبية في محيط غير مألوف (مثل منافسة جديدة أو مكان تدريب)، 
مما قد يؤدي إلى فقدان التركيز والتركيز. يوفر مسحوق سوبر سو-كالم ® ثالث مغذيات دقيقة رئيسية ملساعدة احلصان في احلفاظ 

على نظرة هادئة والتركيز على عمله. املغنيسيوم - يلعب العديد من األدوار املهمة في اجلسم، مبا في ذلك وظيفة العضالت، وهو عامل 
مساعد رئيسي في اإلنزميات، والتي تعتبر مهمة في انتقال األعصاب. ميكن أن يؤدي نقص املغنيسيوم في النظام الغذائي إلى استثارة 

عصبية عضلية. الكالسيوم - يتفاعل بشكل وثيق مع املغنيسيوم ويلعب أيًضا أدوارًا مهمة في احلفاظ على الوظيفة الصحيحة 
للعضالت واألعصاب. فيتامني ب 1 (الثيامني) - يلعب دورًا رئيسًيا في انتقال النبضات العصبية، وكذلك في إنتاج الطاقة. يوفر سوبر 
سو-كالم ® أيًضا التربتوفان، وهو حمض أميني رئيسي ميكن حتويله في كبد احلصان إلنتاج فيتامني ب املهم من النياسني. للحصول 

على دعم سريع، استخدم عصار سوبر سو-كالم ® في محقنة يدوية

في يوم العرض - للحصول على أفضل النتائج، امنح دائًما 2-3 ساعات قبل احلدث.

األحجام: 1 كجم من املسحوق (تكفي 33 يوًما)، معجون 30 مل (حصص 3 × 10 مل)، إمداد ملدة 10 أيام

TMجارد شاكر 
الرأس. واضطراب  املوسمي  لالضطراب  متقدم  غذائي  داعم 

قد يكون هذا االنزعاج موسمًيا أو ميكن أن يحدث على مدار السنة

TM وقد ينجم عن التعرض ألشعة الشمس والرياح وحبوب اللقاح والغبار. يوفر شاكر جارد

مزيًجا قويًا من املعادن والفيتامينات ومضادات األكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية واملواد 
الكيميائية النباتية من النباتات لدعم صحة األعصاب، باإلضافة إلى اجلهاز التنفسي واجلهاز 

املناعي والغدد الصماء.

.

احلجم: 1.5 كجم (إمداد شهر واحد)

TMموود مور  نو 
املؤقتة والفحول  املزاجية،  للمهرات 

ميكن أن تؤدي االختالالت الهرمونية في األفراس إلى سلوك “فظ” وغير مرغوب فيه، مما يجعل 
من الصعب أحيانًا التعامل مع احلصان ويؤدي إلى انخفاض في األداء. نو مور موودTM يحتوي على 
توت عفيف سائل، وهو نبات معروف منذ سنوات عديدة بفوائده في دعم مستويات الهرمونات 

الصحيحة.

استخدم نو مور موودTM يومًيا لتحويل “كابوسك إلى فرس جميل”. ميكن أيضا أن تستخدم 
للفحول.

.

احلجم:  1 لتر (يكفي شهرين)

سو-كالم®
والتركيز التركيز  لدعم 

ميكن أن تعاني اخليول من العصبية والتوتر قبل التمرين أو املنافسة مما يؤدي إلى سوء التصرف. 
يحتوي سو-كالم ®على مغنيسيوم عالي اجلودة مع ال-تريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي 

مرتبط بإنتاج السيروتونني، لتهدئة احلصان وتركيزه. االحتياطي الفيدرالي يومًيا، ميكن أن يساعد 
ذلك في التركيز واالستعداد للعمل، دون إزالة امليزة املطلوبة للمنافسة.

األحجام:  1 لتر (تكفي 33 يوًما)، عجينة 30 مل (3 × 10 مل حصص).
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لقد خرجت مع الطبيب البيطري لفحص بعض خيولنا 
قبل استخدام ألس جاردTM ووجدت قرًحا من الدرجة 5-3! 

منذ االستخدام، قمنا بفحصها مرة أخرى وكانت النتائج 
مذهلة! “

شني برين

احلائزة على امليدالية الفضية األوروبية
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اجلهاز الهضمي خليل ا

TM جارد  ألس 
واملهور اخليول  في  املعدية  للصحة 

تخضع خيول املنافسة لضغوط من التعليم والسفر وأعباء العمل. إلى جانب 
التغذية بالوجبات وتقييد الوصول إلى العلف، ميكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الراحة في 

املعدة ويؤدي إلى فقدان احلالة واألداء.

يحتوي ألس جاردTM على مكونات أساسية للمساعدة في دعم صحة املعدة، مبا 
في ذلك البكتني والليسيثني والصبار وجذر اخلطمي واجلليسني وعرق السوس. يجب 

إضافة ألس جارد  TM إلى كل علف جلميع خيول املنافسة ، وتلك التي تعتمد على 
أنظمة غذائية عالية التركيز. ميكن االستمرار في إطعام ألس جاردTM أثناء خوض 

املنافسة.

األحجام:  احلبيبات: 3 كجم (إمداد 30 يوًما)، 10 كجم (100 حصة) احلل: 1 لتر 
(إمداد 33 يوًما)، 5 لتر (166 حصة).

TM ساندوت  حبيبات 
ترعى  التي  األمهار  أو  للخيول  الهضمي  اجلهاز  في  مساعدة 

الرملية املراعي  في 

حتتوي حبيبات ساندوت TMعلى أكثر من ٩0٪ من قشر سيلليوم - من 
بذور نبات لسان احلمل أوفاتا. حتتوي قشور السيليوم على حوالي ٧0٪ 
من األلياف القابلة للذوبان، ومن املعروف أنها متتص املاء بسرعة (تزيد 

في احلجم بعشرة أضعاف) وتشكل مركًبا جيالتينًيا يحتوي على 
جليكوسيدات وصمغ. بسبب الطبيعة الكاشطة للرمل أثناء حتركه 

عبر اجلهاز الهضمي، فقد تتأثر بطانة القناة الهضمية، مما يخل بتوازن 
امليكروبات احليوي النافعة الذي يلتصق عادةً ببطانة األمعاء. لذا حتتوي 

حبيبات ساندوت TMأيًضا على بروبيوتيك للمساعدة في استعادة 
امليكروبات الصحية النافعة.

احلجم: 2.6 كجم (دورات 4 × ٧ أيام)

باالنسر  - جت  برو- 
أوليجو  مانان  و  وبروبيوتيكس  البريبايوتكس  من  فريد  مزيج 

سكاريد )م وس(.

برو جت باالنسر هو مزيج فريد من البروبيوتيك، إلى جانب مانان 
أوليجو سكاريد (م وس)، للمساعدة في احلفاظ على صحة ميكروبات 

األمعاء النافعة في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه خيول 
األداء احلديثة:

تعزيز الوظيفة الهضمية املثلى وإنتاج الطاقة من   •
مصادر األلياف الغذائية (حوالي 60-٧0٪) من الطاقة التي يحتاجها 

احلصان تأتي من هضم األلياف امليكروبية.

•  تعزيز تخليق فيتامينات ب احليوية وفيتامني ك عن 
طريق ميكروبات األمعاء النافعة.

•  منع استعمار الكائنات احلية الدقيقة غير املرغوب 
فيها مما قد يؤدي إلى انخفاض درجة احلموضة في االمعاء الغليظة مما 

يؤدي إلى مزيد من اخللل األيضي.

•  تعزيز املناعة

كل ذلك ضروري للحفاظ على الصحة واألداء األمثل لرياضيني اخليول.

األحجام: 450 جرام (تكفي 15 يوًما
٩00 جم (تكفي 30 يوًما)، 2.٧ كجم (تكفي ملدة ٩0 يوًما.
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TM ليس   - كوف 
صحي تنفسي  جلهاز  دعم 

هناك مناسبات عندما يكون خيلك أو اجلهاز التنفسي 
الصحي للمهر مرهق، ويسعلون في محاولة لتنظيف مجرى 

الهواء. ميكن أن يساعد الدعم الغذائي املستهدف في دعم 
دفاعات احلصان الطبيعية ضد مثل هذه التحديات. يحتوي 

مسحوق كوف - ليس TM على مزيج قوي من األعشاب 
الطبيعية واملواد الكيميائية النباتية (مركبات نشطة من 
النباتات)، واملعروفة بدورها في احلفاظ على وظيفة اجلهاز 

التنفسي.

يحتوي كوف – ليس TM أيًضا على إشنسيا وإم إس إم، 
للمساعدة في دعم جهاز املناعة.

األحجام: 1 كجم (إمداد شهرين).

لتنفسي ا ز  جلها ا خليل ا

إيروايز®
الصحي الهواء  تدفق  يدعم 

يحتوي محلول ايروايز® على مزيج قوي من الزيوت األساسية الطبيعية املشتقة من النباتات، 
واملعروفة بدورها في احلفاظ على وظيفة اجلهاز التنفسي، في محلول مستساغ مع إضافة العسل 
وخل التفاح. يشتهر زيت األوكالبتوس بقدرته على املساعدة في تطهير اجلهاز التنفسي من تراكم 

اخملاط الناجت عن التعرض املستمر للغبار واجلراثيم. يستخدم زيت النعناع ومكونه الفعال(املنتول) 
في البشر واحليوانات لعدة قرون للمساعدة في فتح الشعب الهوائية وإزالة اخملاط الزائد. ستوفر 

العديد من املركبات املوجودة في زيت النعناع الدعم الغذائي ملساعدة دفاعات احلصان في التنفس.

احلجم: 500 مل (تكفي 33 يوم).

TM جارد  بليدر 
الدم وأوعية  للرئتني  الضروري  الدعم 

بليدر جاردTM سوبر سترينث بودر عبارة عن مزيج قوي من الفيتامينات 
املضادة لألكسدة واملركبات النباتية (املواد الكيميائية النباتية) 

لتوفير الدعم الغذائي للرئتني واألوعية الدموية.

تشمل امليزات الرئيسية مزيًجا قويًا من مضادات األكسدة، واملؤشرات 
األولية ألكسيد النيتريك (NO) لدعم صحة اجلهاز التنفسي. كما 
يوفر املغنيسيوم وفيتامني ب 1 للمساعدة في دعم اجلهاز العصبي 

في أوقات التوتر، مثل أثناء العمل السريع وفي أيام السباق أو 
املنافسة.

األحجام:1 كجم (تكفي 25 يوًما)، 6 كجم (150 حصة)،  عصار 30 مل .

TMإيز بولن 
اللقاح بحبوب  املتأثرة  واملهور  اخليول  وراحة  لتهدئة 

ميكن أن تتأثر اخليول واملهور سلًبا بحبوب اللقاح، مما يؤدي إلى 
القلق والعصبية وعدم الراحة. يحتوي بولن ايزTMعلى مزيج 
فريد من املكونات الطبيعية واألعشاب املصممة للتخلص 

من الشوارد احلرة الضارة وتهدئة وراحة اخليول واملهور املتأثرة 
اللقاح. بحبوب 

احلجم: 500 جرام (تكفي 33 يوم) 

TM فنتيالتور 

طبيعي بشكل   ... الصحي  التنفس  أجل  من 

مكمل نباتي مركب خصيًصا باستخدام مزيج فريد من األعشاب 
واملكونات الطبيعية لدعم صحة اجلهاز التنفسي.

األحجام: 500 جرام (إمداد شهر واحد).

سترينث إكسترا  إيروايز® 
الهواء تدفق  من  قدر  أقصى  على  ويشجع  التنفسي  اجلهاز  صحة  يدعم 

تتعرض اخليول ذات اإلسطبالت لتحدي تنفسي مستمر من اجلراثيم الفطرية 
والغبار في بيئتها املباشرة، مما قد يؤثر على صحتها ووظائفها التنفسية. ميكن 

أن يساعد الدعم الغذائي املستهدف في دعم الدفاع الطبيعي للحصان ضد مثل 
هذه التحديات. يحتوي مسحوق قوة إيروايز® إكسترا سترينث بودر على مزيج قوي 
من الزيوت األساسية الطبيعية املشتقة من النباتات، واملعروفة بدورها في احلفاظ 

على وظيفة اجلهاز التنفسي.

 احلجم:  500 جم (إمداد شهر واحد).
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.

مضادات األكسدة: فيتامني هـ والسيلينيوم من العناصر الغذائية 
الدقيقة املضادة لألكسدة الهامة للمساعدة في دعم أغشية اخلاليا 

العضلية من اجلذور احلرة واألضرار املؤكسدة، والتي حتدث بشكل 
طبيعي أثناء العمل.

ميكن إعطاء برو – بيل بلس® بأمان باملستويات املوصي بها جنًبا إلى 
جنب مع أنظمة األعالف األكثر شيوًعا عندما حتتاج اخليول إلى القليل 

من التعزيز اإلضافي!

األحجام:: 1 لتر (تكفي ملدة شهر)، 5 لتر

بلس® بيل   - برو 
يومي مقوي  عامة،  أغراض  عالية،  مواصفات 

تركيبة جديدة ومحّسنة - مع مركّب كثيف من اجللوكوز والفركتوز لضمان 
أن يكون برو – بيل بلس®   فاحتًا للشهية ولذيذًا عندما حتتاج اخليول إلى 

انتعاش!

مستويات عالية من اجلهد، وبرنامج املنافسة الشديدة ميكن أن يترك بعض 
اخليول تشعر باإلرهاق و “مسطحة” قليالً. ميكن أن يحدث هذا أيًضا عندما 

تتعافى اخليول من مرض وتكافح للعودة إلى عبء عملها األصلي.

برو – بيل بلس® هو منشط يومي مصمم لتوفير املغذيات الدقيقة احليوية، 
والتي تعتبر مهمة في اجملاالت الرئيسية للصحة واألداء األمثل:

مستويات عالية من فيتامينات ب: إلنتاج الطاقة وحتفيز الشهية

املعادن النادرة املتاحة حيوياً: يتم توفير العناصر النادرة الرئيسية املهمة في 
وظيفة العضالت وبناء الدم مرفقة باألحماض األمينية أو الببتيدات لضمان 

االمتصاص األمثل، مبا في ذلك النحاس واملنغنيز والزنك ومستوى متحكم فيه 
من احلديد.
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TMبلس  – كوبر   
12 ب  وفيتامني  للنحاس  غذائي  مكمل 

النحاس هو معدن رئيسي ويلعب العديد من األدوار املهمة في اجلسم مبا في ذلك إنتاج خاليا 
الدم احلمراء. يعتبر النحاس أيًضا مكونًا رئيسًيا في إنزميات مضادات األكسدة التي تساعد 

على حماية العضالت من اجلذور احلرة واألضرار املؤكسدة. يلعب النحاس أيًضا دورًا مهًما في 
منو العظام وإنتاج جلد وغطاء صحيني. يتفاعل النحاس بشكل وثيق مع الزنك وفيتامني 

ب 12 ويتم توفير كل من هذه املغذيات الدقيقة في النحاس بلس. كما يتم توفير مضادات 
األكسدة الرئيسية فيتامني هـ ومستويات مضبوطة من السيلينيوم.

احلجم: 1 كجم (تكفي 50 يوم).

ج فيتامني 
األكسدة إضافي ملضادات  دعم 

يشارك فيتامني ج في نقل احلديد وهو حيوي للتكوين الطبيعي 
للكوالجني، وهو بنية أساسية للجلد واألنسجة الضامة مبا في 

ذلك األوتار واألربطة. كما يدعم فيتامني سي جهاز املناعة.

تصنع اخليول السليمة فيتامني ج اخلاص بها وهذا، جنًبا إلى 
جنب مع فيتامني سي املكتسب من خالل العلف الورقي 

كافًيا. ومع ذلك، قد تستفيد اخليول التي  األخضر، يعتبر عادةً 
تعمل بجد مع القليل من الوصول إلى العلف األخضر الطازج 

أو تتعافى من املرض أو اإلصابة من فيتامني سي اإلضافي

احلجم: 1 كجم (إمداد شهرين).

TM وسيلينيوم  هـ  فيتامني 
الصحية العضالت  لوظيفة  لألكسدة  مضاد  دعم 

فيتامني هـ هو فيتامني مضاد لألكسدة قابل للذوبان في الدهون 
ويلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف املهمة في اجلسم، مبا 
في ذلك اجلهاز املناعي والتكاثر والوظيفة الصحيحة لألعصاب 

والعضالت.

السيلينيوم هو عنصر مهم مضاد لألكسدة. يلعب دورًا حيويًا 
في األداء الصحيح جلهاز املناعة وهو مكون رئيسي في عدد من 
البروتينات السلينية. يلعب السيلينيوم وفيتامني هـ دورًا مهًما 

بشكل خاص في احلفاظ على صحة العضالت.

احلجم:1 كجم (إمداد 66 يوًما).

العناصر النزرة مبا في ذلك النحاس والزنك واملنغنيز واليود والسيلينيوم 
واحلديد تلعب جميعها أدوارًا مهمة في العظام والعضالت واحلفاظ على 

الصحة واحليوية.

تساعد البروبيوتيك والبريبايوتكس املوجودة في الفيتامينات واملعادن 
اليومية في احلفاظ على صحة األمعاء الدقيقة، وهو أمر حيوي لدعم 

اجلهاز املناعي واجلهاز الهضمي.

يتم مزج الفيتامينات واملعادن اليومية بعناية في قاعدة البرسيم 
احلجازي، والتي توفر أيًضا أحماض أمينية مهمة، جنًبا إلى جنب مع 

األعشاب البحرية، وهي مصدر طبيعي للعديد من العناصر الغذائية.

احلجم:1.5 كجم (تكفي 30 يوم).

ومكمالت  فيتامني  داي  إڤري 
نية  معد

اجملال واسعة  تركيبة 

توفر أكثر من 25 نوًعا من الفيتامينات واملعادن والعناصر النادرة، جنًبا 
إلى جنب مع البروبيوتيك والبريبايوتكس، والفيتامينات واملعادن اليومية 

هي الطريقة املثالية للمساعدة في ضمان الصحة واألداء األمثل 
للخيول واملهور عند اتباع نظام غذائي قائم على األعالف، أو تناول 

كميات منخفضة من األعالف املركزة. يجب أن يشكل العلف أساس 
جميع األنظمة الغذائية للخيول، ولكن العديد من املراعي حتتوي على 

نسبة منخفضة من املعادن الرئيسية، وميكن أن تفقد األعالف احملفوظة 
مثل التنب والشعيرات الكثير من محتواها من الفيتامينات بالتجفيف 
والتخزين. العديد من اخليول واملهور ال حتتاج إلى سعرات حرارية إضافية 

من األعالف املركزة املدعمة، وهذا ميكن أن يعني أن نظامهم الغذائي 
القائم على األعالف قد يكون منخفًضا في املعادن الرئيسية والفيتامينات

توفر الفيتامينات واملعادن اليومية طريقة بسيطة وفعالة من حيث 
التكلفة لتوفير املغذيات الدقيقة الهامة، مثل فيتامني أ جلهاز املناعة، 

وبشرة صحية ورؤية، وفيتامني د لعظام قوية، وفيتامني هـ املضاد 
لألكسدة لصحة العضالت وفيتامينات ب املعقدة للدم الصحة وتعزيز 

املناعة ومساعدة خاليا اجلسم على العمل بشكل صحيح. تساعد املعادن 
الهامة مبا في ذلك الكالسيوم والفوسفور في بناء واحلفاظ على عظام 

وعضالت قوية، كما يساعد املغنيسيوم في دعم اجلهاز العصبي.
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كير  أدفانسد   TM جارد  المي  حبيبات 
احلريف وعشب  الربيع  أثناء  خاصة  واألمهار،  للخيول  غذائي  دعم 

.

تقدم حبيبات المي جارد TM  أدفانسد كير نهًجا فريًدا إلدارة التغذية ودعم التمثيل الغذائي للخيول واملهور. حبيبات المي جارد TM  أدفانسد كير 
منخفضة السكر والنشا ، وغنية باأللياف ، وسهلة التغذية ومناسبة للخيول واملهور ذات األعالف املنخفضة جًدا ، أو ال حتتوي على علف مركز آخر ، 

وتوفر

:

حتتوي حبيبات المي جارد TM  أدفانسد كير  على مزيج قوي من العناصر الغذائية الرئيسية واملستخلصات النباتية للمساعدة في اإلدارة الغذائية طويلة 
املدى للخيول واملهور املعرضة لكل من التهاب املفاصل SIRS وأولئك الذين يعانون من اختالل وظائف الغدد الصماء.

احلجم: 1.5 كجم (تكفي 30 يوم).

تي آر  تي  محلول   –  TMالميجارد
الصحية للحوافر  غذائي  دعم 

الميجاردTM عبارة عن مزيج مركب بعناية من املكونات لتوفير الدعم الغذائي ومضادات األكسدة للخيول واالمهار، وميكن استخدامه 
على مستويات أعلى لفوائد قصيرة األجل، ومستويات احلفاظ على الصحة على املدى الطويل. استخدم محلول الميجاردTM العادي جنًبا 

إلى جنب مع محلول قائم على األلياف نظام غذائي منخفض النشا والسكر، والذي يوفر مجموعة واسعة من املعادن والفيتامينات 
لصحة مثالية.

يحتوي علي

:
احلجم:1 لتر (2 شهر).

مصدر قوي ملضادات األكسدة من الفيتامينات واملعادن الرئيسية، 
وكذلك املستخلصات النباتية

املواد األولية والبروبيوتيك لدعم االمعاء الغليظة، باإلضافة إلى 
(م وس( مانان اوليجو سكاريد) لربط امليكروبات غير املرغوب فيها 

وإخراجها من القناة الهضمية

مزيج من املعادن واملستخلصات النباتية مبا في ذلك املغنيسيوم 

والقرفة لدعم نظام الغدد الصماء (األنسولني)

حمض الفوليك لدعم األوعية الدموية

مستويات عالية من البيوتني، باإلضافة إلى إم إس إم، والزنك

مصدر فريد من اإلنزميات الرئيسية املضادة لألكسدة

فيتامني هـ - أحد أفضل الفيتامينات املضادة لألكسدة املعروفة

املغنيسيوم - لدعم الكربوهيدرات والتمثيل الغذائي لألنسولني

حمض الفوليك - لدعم صحة األوعية الدموية في احلافر

شوك احلليب - لتوفير مضادات األكسدة ودعم االستجابة 
الطبيعية لاللتهابات

مستخلص جذر اخلطمي - لتوفير الدعم لالستجابة الطبيعية 
لاللتهابات
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 TMبيليتس هوف  سوبر 
بلس

وصحية قوية  حلوافر 

ُصمم سوبر هوف بيليتسTM بلس لتوفير العناصر الغذائية 
األساسية التي ثبت علمًيا أهميتها في إنتاج وصيانة احلوافر 

السليمة والصحية. مواصفات عالية جًدا لدعم منو وجودة 
احلافر األمثل. حتتوي على 30 مجم بيوتني لكل 100 جرام تقدم 

يومياً بطريقة سهلة لتغذية احلبيبات املستساغة، والتي 
توفر أيًضا األحماض األمينية الرئيسية احملتوية على الكبريت 
ميثيونني باإلضافة إلى إم إس إم، يحتوي أيًضا على مضادات 

األكسدة النباتية الرئيسية مبا في ذلك شوك احلليب مع 
بروبيوتيك لدعم صحة األمعاء..

األحجام:  500 جم (إمداد شهر واحد)، 1 كجم ، 3 كجم 
(حبيبات).

TM بالم  هووف 
طبيعي بشكل  يوم،  كل  وتألق  صحة 

هووف بالم TM هو مزيج شديد التركيز من الزيوت الطبيعية التي 
تلمع وترطب وتغذي احلافر، مع السماح لها بالتنفس. هذه الزيوت 

مفيدة لصحة وتغذية احلوافر ومتكن من توصيل الرطوبة واملواد 
املغذية إلى أعماق الطبقات الداخلية.

هووف بالمTM هو املنتج املثالي لالستخدام على مدار السنة - في 
الظروف اجلافة، يوفر خصائص ترطيب ممتازة ، بينما يوفر في الشتاء 

حاجزًا مائًيا ضد الظروف الرطبة مع السماح للحافر بالتنفس 
باستمرار.

احلجم: 500 مل

 TM إكسترا  بيوتني 
القوية الصحية  احلوافر  لدعم 

يوفر مسحوق بيوتني اكسترا TM 20 مجم بيوتني كامل لكل 50 
جرام جرعة يومية، باإلضافة إلى الزنك واحلمض األميني احملتوي على 

الكبريت، امليثيونني، للمساعدة في تعزيز حوافر قوية وصحية. يحتوي 
بيوتني اكسترا TM بودر أيًضا على إم إس إم، وهو مصدر إضافي للكبريت 

املتاح حيويًا للمساعدة في تعزيز قوة جدار احلافر وسالمته.

يعتبر الكالسيوم أيًضا عنصرًا غذائًيا مهًما لصحة احلافر ومنوه، 
ويتم توفيره من مصدرين في بيوتني اكسترا TM بودر - املوجود بشكل 

طبيعي في البرسيم، وكذلك من كربونات الكالسيوم.

يتم تضمني خميرة البيرة أيًضا، لتوفير مصدر طبيعي لفيتامينات ب، 
والتي تلعب العديد من األدوار املهمة في صحة احلافر واجللد واملعطف.

األحجام:  2.5 كجم (إمداد 50 يوًما.

“العناية باحلوافر مهمة جًدا. بصفتي 
بيطارًا، أرى الضرر الذي ميكن أن يسببه 

التنافس أو الركوب على الطرق في حوافر 
احلصان. للمساعدة في احلفاظ على احلوافر 

صحية وقوية

أنصح جميع عمالئي بإطعام سوبر هوف 
بيليتسTM التي حتتوي على مستويات عالية 

من البيوتني والزنك والكبريت، واستخدام 
هووف بالم TM الذي يعمل على العجائب 

على احلوافر املتشققة واملتضررة

  جيرميي هازلتني

بيطار
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TMماصل مور 
تطورها العضالت  منو  لدعم 

متت صياغته علمًيا لدعم منو العضالت خالل فترات التدريب املكثف 
عند زيادة معدل دوران العضالت، أو أعمال إعادة التأهيل، أو التحضير 
للبيع، أو عند اخليول غير املتطورة في أي عمر. يحتوي على األحماض 

األمينية الرئيسية مبا في ذلك ليسني وليوسني من مصادر بروتني 
عالية اجلودة مبا في ذلك مصل اللنب، سبيرولينا، بذر الكتان وفول 

الصويا. يحتوي أيًضا على نخالة األرز لتوفير سعرات حرارية زيتية 
إضافية. يحتوي على مضادات األكسدة الهامة مبا في ذلك فيتامني 

هـ والسيلينيوم وإكليل اجلبل ومستخلص العنب لدعم وظيفة 
العضالت وصحتها. يوفر بروبيوتيك لدعم صحة األمعاء.

األحجام:  3 كجم (تكفي 30 يوًما)، 10 كجم (100 حصة).

تاي-جارد®
صحية عضلية  لوظيفة 

يحتوي على مستويات عالية من املكونات الرئيسية 
لدعم وظيفة العضالت الصحية. يوفر مستويات 
عالية من فيتامني هـ مع مستويات مضبوطة من 

والنحاس السيلينيوم 

باإلضافة إلى مضادات األكسدة النباتية القوية مبا 
في ذلك لب البطيخ.

يتم أيًضا تضمني مصدر عالي التوفر بيولوجًيا 
للكالسيوم للمساعدة في احلفاظ على أغشية 

خاليا العضالت الصحية.

استخدم تاي- جارد® يومًيا للخيول ذات املستويات 
العالية من التدريب أو املنافسة لضمان صحة 

العضالت املثلى.

األحجام: 1 لتر (تكفي 33 يوم)، 5 لتر

چيسي كامبل

فارس سباقات دولية
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م لعظا با ية  لعنا ا خليل ا

مت التعرف على االختالالت املعدنية واملغذيات األخرى في منو القطيع 
الصغيرة لبعض الوقت كعامل محتمل في حدوث وشدة تشوهات 

الهيكل العظمي، وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية والبيئية ميكن 
أن تلعب أيًضا دورًا مهًما، ميكن للمربني واملدربني ممارسة درجة كبيرة من 

السيطرة على تغذية اخليول التي حتت رعايتها، وضمان حصولها على 
املستويات املثلى من العناصر الغذائية الرئيسية.

احلجم: 3.5 كجم (58 حصة).

TMبونز بتتر 
القلبية العضلية  التنمية 

إن حبيبات بتتر بونزTM عبارة عن مزيج مدروس بعناية من املعادن 
الرئيسية وفيتامني د3 والكوالجني واألحماض األمينية، لدعم منو 

العظام وتطورها بشكل صحيح في اخليول الشابة النامية، مبا في ذلك 
خيول السباق الصغيرة وخيول األداء التي تدخل التدريب، وكذلك املهرة 

احلاضنة.

يبدأ منو الهيكل العظمي وصحة احلصان الصغير في الرحم، وسيكون 
ضمان حصول احلضنة على املدخول الصحيح من العناصر الغذائية 
األساسية أمرًا بالغ األهمية لنمو املهر الذي لم يولد بعد. يؤدي إنتاج 

حليب عالي اجلودة إلى استنزاف كبير الحتياطيات املغذيات لدى الفرس، 
كما أن احلفاظ على مدخول املعادن خالل ذروة الرضاعة أمر حيوي لضمان 

حصول املهر على أفضل تغذية لدعم النمو السريع للهيكل العظمي 
في األسابيع واألشهر األولى من النمو.
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مة لعا ا لصحة  ا خليل ا

TMكوشينز حبيبات 
الهرمونات توازن  لدعم 

ُصممت حبيبات كوشينزTM لتوفير دعم غذائي كبير لنظام الغدد الصماء (الهرمون)، كما توفر 
العناصر الغذائية الهامة واملكونات النباتية لدعم التمثيل الغذائي الصحي للكربوهيدرات مبا 

في ذلك اجناس كاستس (شجرة التوت العفيفة) والقرفة واملغنيسيوم.

توفير البريبيوتيك والبروبيوتيك، لدعم ميكروبات األمعاء الصحية. مستساغ ومناسب جلميع 
اخليول واملهور. دعم صحة احلافر ب 20 مجم بيوتني باإلضافة إلى ميثيونني. تركيبة قليلة 

السكر والنشا. توفير مضادات األكسدة النباتية الطبيعية باإلضافة إلى إم إس إم

احلجم:1 كجم (إمداد شهرين).

سوبرمي  أوميجا  زيت   EA
أحماض أوميجا 3 الدهنية األساسية للحصول على بشرة المعة ومعطف وصحية 

ورفاهية عامة.

يوفر نسبة 3:1 أوميجا 3: أحماض أوميجا 6 الدهنية.

علف تكميلي للخيول، كجزء من نظام غذائي متوازن للدعم الغذائي ملا يلي:

احلجم:  5 لتر (166 حصة).

إميون
املناعة جهاز  دعم 

محلول مركَّز من نبات القنفذية والستراغالوس ُمعد لدعم اجلهاز املناعي. يوصى به عند 
إرهاق احلصان أو إجهاده من السفر واملنافسة.

احلجم:1 لتر (إمداد شهر واحد).

اكسترا تورميريك 
العامة الصحة  لدعم  للخيول 

جاهز لالستخدام، مع زيت بذر الكتان والفلفل األسود.

تورميريك اكسترا هو مزيج فريد من الكركم عالي اجلودة، وعادة ما يوفر ما ال يقل عن 3٪ من 
الكركمني النشط، مع وجبة بذر الكتان كاملة الدسم، مطبوخة وقابلة لألكل للغاية، لذلك ليست 
هناك حاجة إلضافة املزيد من زيت بذر الكتان! يتم أيًضا تضمني الفلفل األسود املطحون، الذي يوفر 

املركب النشط بيبيرين، مبستويات يُعتقد أنها تعزز امتصاص الكركمني.

•حتتوي وجبة بذر الكتان كاملة الدسم على مستويات عالية من الزيت للمساعدة على 
امتصاص الكركمني، باإلضافة إلى توفير أحماض أوميجا 3 الدهنية املهمة

• يحتوي الفلفل األسود على مركب البيبيرين الفعال، وقد يساعد أيًضا على تعزيز امتصاص 
الكركمني والعناصر الغذائية األخرى، في دعم وظيفة املناعة

•تورميريك اكسترا- الطريقة الطبيعية والسهلة للمساعدة في دعم الصحة العامة واحلركة 
في جميع اخليول واملهور

احلجم: 3 كجم (تكفي 60 يوم)

“أنا أحب زيت أوميجا سوبرمي وقد 
أطعمته لفترة من الوقت اآلن جلميع 

خيولي - لقد الحظت اختالًفا كبيرًا في 
معاطفهم ، فكلهم المعون للغاية. 

كلهم يبدون رائعني منذ استخدامه! “ 
 اميي اجنليس

سبع ميداليات أوروبية شبابية

جلد المع

•بشرة صحية

حركة املفاصل

وظيفة املناعة

صحة اجلهاز الهضمي
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ت طبا ملر ا خليل ا

TMكونديشن حبيبات   & بلووم  ايه  أي 
جيلسينان روري  املرحوم  استخدمها  كما  احلبيبات 

* كثيف الطاقة مع مستويات عالية من أوميجا 3 لتحسني حالة اجللد واملعطف

* طاقة بطيئة اإلطالق لتحسني احلالة والقدرة على التحمل دون استثارة

* مناسب جلميع أنواع اخليول واملهور التي حتتاج إلى حالة إضافية

* مناسبة بشكل خاص إلظهار اخليول، واخليول األكبر سنًا، والفاعلني الفقراء، 
وحشائش ناقصة الوزن خارج التدريب، وخيول املنافسة والصيادين الذين 

يكافحون من أجل احلفاظ على احلالة خالل املوسم، واملغذيات صعبة اإلرضاء 
واخليول التي تفقد الوزن بعد املرض أو اإلصابة

* مدعم بالكالسيوم املضاف لضمان توازن نسبة الكالسيوم: الفوسفور

* مستساغ وسهل اخللط في العلف

احلجم: 18 كجم (تكفي 36 يوًما)

جيلسنان روري  ذكري  في 

في نيسان (أبريل) 2020، توفي صديقنا الرائع واملنتج الرائد روري جيلسينان بعد معركة قصيرة مع 
سرطان الدماغ.

من بني إجنازات روري العديدة في حلقة العرض، الفوز بلقب” صائد العمل املميز” لهذا العام في عرض 
حصان العام 2018 مع” أتالنتيك سليم”، والذي فاز به قبل وقت قصير من تشخيصه. ثم في عام 

201٩، بعد أقل من ثالثة أشهر من العالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي، فازت اجملموعة ببطولة 
الصياد العاملة في املعرض امللكي الدولي للخيول. حصل روري على جائزة روجر ستاك لعام 201٩ في 

حفلة عرض “هيكستد” تقديراً ألفضل العروض.

كان روري صديًقا مقربًا لعائلة لي ألكثر من 28 عاًما

 Equine America باإلضافة إلى كونه سفيرًا للعالمة التجارية، لذلك في عام 201٩، أطلقت
شركة إي ايه بلووم & حبيبات كونديشن TM حيث ذهبت 50٪ من األموال التي مت جمعها من كل عملية 

بيع مباشرةً إلى روري وعائلته لدعمهم في مثل هذا الوقت الصعب.
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جي ر خلا ا م  ا ستخد إل ا خليل ا

كرمي  TMفنجاترول
غالًبا ما تتعرض اخليول للمطر،

تشكل الطني واجلرب على أرجلهم. يدعم فنجاترول TM كرمي 
بشرة نضرة وصحية. مزيج فريد من املكونات الطبيعية مبا في 

ذلك البابوجن وشجرة الشاي والزيوت املعدنية والزيت العطري 
برعم القرنفل والفازلني..

احلجم: 400 مل
TM اليك آيس 

التمرين بعد  التبريد 

يبدأ سوربلكسTM ، املكون اخلاص في اليك آيس TM، في العمل عند 
التالمس لشد الساقني الساخنة املتعبة وتبريدها بعد التمرينات 

الشاقة. تعمل قاعدة الكاولني على مدار 24 ساعة على تبريد 
الساق، بينما يعمل الصبار وامليالليوكا على تلطيف وترطيب 
الساق. مثل اجلليد يغسل بسهولة، مما يجعله مثالًيا للفناء 

املزدحم.

األحجام: :   2.٧ كجم ، 11 كجم

TM غسول اجلسم بدون شطف فنجاترول 
فنجاترول TM غسول اجلسم بدون شطف هو غسول غير مهيج وال يحتاج للشطف، ويحتوي 

على مكونات نباتية قوية. مثالي خالل أشهر الشتاء إذا كانت بشرتك جافة أو متقشرة..

احلجم: 500 مل

سبراي  TM فنجاترول 
سبراي ذو اساس مائي يحتوي علي مزيج فريد من املكونات 

النباتية مع مزطبات للةلد اضافية، بعد الغسيل يتم استخدام 
فنجاترول سبراي في كل مكان للحفاظ علي بشرة صحية بدون 

فطريات.
احلجم 500 مل

TMجيل آيس  جرين 
املتعبة واملفاصل  األوتار  ينعش 

جل مهدئ ومبرد وسهل االستخدام إلنعاش األوتار واملفاصل املتعبة بعد 
التمرين أو املنافسة. يحتوي على خالصة البندق السحرية وزهرة العطاس.

احلجم:  1.5 لتر

TM فنجاترول  مجموعة 

قد تكون اآلثار التي ميكن أن يحدثها الطني واملطر على جلد احلصان مؤملة لكل من احلصان واملالك. 
تعمل مجموعة فنجاترولTM خصائصها القوية على ترطيب جلد احلصان وحمايته من جميع 

العناصر.

“نستخدم دائًما جرين آيس جيلTM بعد كل حدث لتحديث 
األوتار واملفاصل. رائحة بندق الساحرة مدهشة!“

  جيسي كامبل

فارس املسابقات الدولية
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جللد با ية  لعنا ا خليل ا

سبراي  & جل®  ديرما 
بالبشرة والعناية  احلماية 

هيدروجيل اجللد العشبي رقم واحد، للعناية املكثفة والسريعة بالبشرة، باإلضافة إلى حاجز وقائي فعال ضد امللوثات األجنبية.  
ديرما جل® يحافظ على بيئة بشرة رطبة مع القدرة على املساعدة في تنظيف السطح، وتشجيع إعادة منو الشعر الطبيعي وزيادة 

نعومة البشرة. ال يحتوي ديرما جل® على الستيرويدات وهو آمن متاًما لالستخدام على فرس في خيول املهر وخيول املنافسة.

األحجام: أنبوب 100 مل و20 مل و50 مل بخاخ سهل االستخدام (مثالي للمناطق احلساسة)

 TMاتش  - سوث 

الشعر وتشجيع  احلكة  لتهدئة  واملهور  للخيول 

لتنمو بشكل طبيعي. املنتج طبيعي متاما وغير ضار وميكن دهنه مباشرة على جلد اخليول 
واملهور. يحتوي على زيت الالفندر وزيت شجرة الشاي وزيت البابوجن وستريبل.

.l

احلجم:  500 مل
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شطف بدون  غسول 
مذهلة ورائحة  وسريع  عملي 

غسول معطف طبيعي متاًما بدون شطف يوفر الرعاية القصوى خليلك. يحتوي على مزيج لطيف من املكونات اخلالية من القسوة وخالية من 
البارابني والكبريتات.

تعتبر إي إيه غسول بدون شطف مثالية لالستخدام كقطعة قماش ساخنة على احلصان أو املهر بعد القص، أو لتنظيف أعمق إذا لزم األمر، خاصة 
في أشهر الصيف إلبعاد الذباب!

خالل أشهر الصيف، من الرائع رفع العرق والشحوم دون احلاجة إلى 
االستحمام بالكامل! ميكن استخدامه غير مخفف لتنظيف سريع، 

أو ميكنك أيًضا تخفيفه واستخدامه كغسول لكامل اجلسم عن 
طريق خلط 50 مل في 4.5 لتر من املاء.

أفضل جزء: ال داعي للشطف بعد ذلك!

•  اترك خيلك يبدو شديد اللمعان ورائحة رائعة

ثالثة أشكال مذهلة: اخلزامى والنعناع والنعناع   •
والسترونيال

عبوة واحدة حتتوي على ما يصل إلى 10 غسالت.   •

احلجم:   500 مل

لة ستما إل ا خليل ا

سمر  سيترونيال 
سترينث تريبل  سبراي 

املهدئ  البابوجن  مع  ثالثية  قوة 
احلساسة  للبشرة 

رذاذ صيفي السترونيال طبيعي متاًما يوفر 
الرعاية القصوى حلصانك. يحتوي على 

مزيج لطيف من املكونات اخلالية من 
القسوة وخالية من البارابني والكبريتات. 

مثالي للخيول ذات البشرة احلساسة.

األحجام:  1 لتر ، 5 لتر

شامبو ايكوين  ناتشورال  إيه  إي    
بسهولة شطفه  ميكن  غني  جلدي  شامبو 

مزيج لطيف من املكونات اخلالية من القسوة والبارابني والكبريتات. يعتبر 
شامبو إي إيه الطبيعي إضافة رائعة لكل ساحة، فهو رائع إلزالة البقع 

الصعبة وترك عرض احلصان أو املهر جاهزًا!

احلجم: 5 لتر

االستمالة جزء أساسي من رعاية اخليول. تشمل مجموعتنا من منتجات العناية باخليول كل شيء من 
الشامبو ومنظفات الغالف إلى غسول اجلسم واللمعان ومزيالت التشابك. سواء كنت تقوم بتجهيز 

خيلك أو مهرك للمنافسة أو مجرد القيام بروتينك املعتاد للعناية، فنحن نقدم مجموعة من املنتجات 
عالية اجلودة لكل نوع من أنواع العناية باملظهر.

التبييض شامبو  إيه  إي 
البنفسجي  بالفحم  اللون  معزز 

شامبو مبيض ومعزز لأللوان مع فحم البنفسج وزيت األرجان ومنظفات جوز 
الهند التي تبرز بشكل طبيعي الطبقة، وتبرز التألق في املعاطف ذات األلوان 
الفاحتة، وتترك اجلوارب البيضاء ناصعة البياض من املعاطف البيضاء واألغمق 

مع لون غني عميق.

احلجم:  1 لتر

سمر  سيترونيال 
سبراي

واملهور اخليول  جلميع 

بلسم معطف فعال يحتوي على 
الالنولني والصبار مع الزيوت األساسية مبا 
في ذلك السترونيال واألوكالبتوس وخشب 

األرز. سيترك بخاخ السترونيال سمر 
هورس فرو خيلك وبشرته صحية ونضرة 

برائحة السترونيال اللطيفة..

احلجم: 1 لتر
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لة ستما إل ا خليل ا

ووش وينكي 
منظف لطيف لألفراس واجلليد والفحول بخالصة جوز الهند.

احلجم:  500 مل

ديتاجنلر تيل  سيلكي 
الذيل شعز  تشابك  مزيل 

تركيبتنا اجلديدة احملّسنة عبارة عن بلسم غير دهني للذيل يفك تشابك الشعر ويتركه ملعانًا حريريًا. 
يحتوي سيلكي تيل ديتاجنلر على زيوت احلرير املائي وزيت جوز الهند للعناية بالصحة واجلمال. ال 

يحتوي سيلكي تيل ديتاجنلر على السيليكون، ولن يترك الشعر هًشا ويحتوي على احلرير الطبيعي. 
بلسم للشعر والذيل غير دهني يفك تشابك الشعر ويتركه ملعانًا حريريًا. مناسبة لالستخدام 

اليومي واملنافسة.

احلجم:  1 لتر

“أدير شركة تنظيف غمد تسمى دياموند وينكي ووش ، وكنت أستخدم إي إيه وينكي ووش على 
مدار العامني املاضيني. إنه ببساطة أفضل منظف غمد جاهز ميكنك شراؤه! ينظف بلطف ولكن 
بشكل فعال عند استخدامه باملاء الدافئ، وال يسبب أي تورم أو التهاب بعد التنظيف مثل بعض 

املنتجات األخرى. يحب زبائني حقيقة أنه مصنوع من مكونات طبيعية متاًما وال يحتوي على البارابني 
أو الكبريتات أو العطور، وكلها ضارة بتوازن األس الهيدروجيني الطبيعي داخل منطقة الغمد. “”

  هانا

دياموند وينكي ووش
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ب با لذ ا د  ر طا خليل ا

احلشرات  & للذباب  طارد  ستينجر®   
والقارضة الطائرة  احلشرات  من  للتخفيف 

طارد فعال للحشرات الطائرة والقارضة، مبا في ذلك البراغيث. كل تطبيق فعال ملدة 
تصل إلى سبع ساعات حسب الظروف اجلوية، مما يلغي احلاجة إلى إعادة التطبيق 

بشكل مستمر..

األحجام: رذاذ ٧50 مللي (في زجاجة سهلة اإلمساك).

وسبراي جل   TMريبيل فالي 
للحشرات طبيعي  طارد 

يصد البعوض والذباب وغيرها من لدغات احلشرات ملدة تصل إلى 
ثماني ساعات. هذا الرذاذ الطبيعي مصمم خصيًصا للخيول 

واملهور واإلبل (اإلبل). يوفر حماية طبيعية فائقة من الذباب 
املزعج فالي ريبيلTM  هو منتج أساسي للعناية باخليول لردع 

الذباب طويل األمد.

األحجام: 500 مل جل ، ٧50 مل بخاخ

  “أستخدم إي آيه ستراجنلر® ألنه 
طارد الذباب الوحيد الذي يستمر 

طوال اليوم للمهور أثناء تواجدهم 
في احلقل. إنه سهل االستخدام 

للغاية ومنتج عناية أساسي 
لساحتنا! “

  ألفي ديابر

شتالند جراند 

فارس املسابقات الدولي
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لبشر ا
غالًبا ما نقضي الكثير من الوقت في التفكير في العناصر الغذائية التي 

تتطلبها خيولنا حتى ننسى احتياجاتنا اخلاصة كفارس حصان ورياضي. نحن 
نقدم مجموعة مختارة من املكمالت الغذائية لدعمك وكذلك دعم خيولك. 
من أجل أداء أفضل ما لديك وتكون في أفضل حالة للمسابقات، من الضروري 

أن حتصل على التوازن الصحيح للفيتامينات واملعادن والعناصر الغذائية.
 تعتبر مكمالت الصحة والعافية جزًءا مهًما من النظام الغذائي ألي رياضي. 
ميكن أن تكون مفيدة في احلفاظ على صحة املفاصل، ودعم الرفاهية العامة. 

نحن نقدم نسخة متقدمة من مكملنا البشري الشهير كورتافلكس®، 
باإلضافة إلى نسخة نباتية لتلبية االحتياجات الغذائية. تأتي منتجاتنا مع 

ضمان استرداد األموال ملدة 30 يوًما لراحة بالك. ملزيد من املعلومات حول 
منتجاتنا، يرجى التواصل معنا وسنكون سعداء لتقدمي املساعدة. 



نت أ لصحتك  لبشر ا

كورتافليكس® بروتكتد  فيجان 
لدينا مبيًعا  األكثر  كورتافلكس®  ل  بديل  نباتي   ٪100

يحتوي على 800 مجم من اجللوكوزامني لوظيفة املفصل الذي يساهم في 
تخليق اجللوكوزامينوجليكان األساسي (GAGs) وتكوين الغضاريف. يوفر 

أيًضا مستخلص بوزويليا سيراتا عالي اجلودة، موحًدا بنسبة 65٪ من أحماض 
بوزويل. هذه هي العوامل الرئيسية التي تدعم االستجابة االلتهابية الطبيعية 
وحتسني احلركة، مما يساعدك على التحرك بحرية أكبر. تعتبر مضادات األكسدة 

أيًضا مفتاًحا ألي تركيبة مشتركة ممتازة، كما يتم تضمني فيتامني ج - وهو 
عامل مساعد أساسي لتكوين الكوالجني.

احلجم: 60 كبسولة

أسينشيال كالريسيل® 
وجاهز نشًطا  بك  اخلاص  املناعة  نظام  على  احلفاظ  في  للمساعدة 

كالريسيل® هو مكمل غذائي طبيعي 100٪ للبالغني وكبار السن والرياضيني مصمم لتعديل وإعادة توازن جهاز املناعة من خالل خلق 
تأثيرين مهمني:

• يزيد من مقاومة االلتهابات • يقلل من أعراض احلساسية

حتتوي كل كبسولة من كالريسيل®  أسينشيال على مكونني نشطني: -  ويلميون®  - ساللة فريدة من بيتا 1.3 / 1.6 جلوكان – فيتامني 
د3

احلجم: كالريسيل® أسينشيال: ٩0/30 كبسولة،
كالريسيل® بيرفورماكس 20 قرًصا فوارًا،

 كالريسيل® جونيور 30 كبسولة.

البشري   كورتافلكس®   / الترا  كورتافلكس®   
املفاصل لصحة  أساسي 

الدعم الصحي كورتافلكس® الترا - هو مكمل يساعد في دعم صحة كل مفصل في 
جسمك ضد ضغوط احلياة اليومية. املكمل يحسن الشعور باحلركة في مفاصلك.

املكونات الطبيعية كورتافلكس® الترا - هو مزيج فريد من النباتات الطبيعية عالية اجلودة 
مثل مستخلص الكركم و اكالوس® ،  بوزويليا  وبوزويليا سيراتا  للمساعدة في احلفاظ على 

صحة املفاصل ومرونتها.

يعمل مزيج اجللوكوزامني والكوندرويتني وحمض الهيالورونيك مًعا من أجل الدعم الهيكلي 
والوظيفي. يعزز فيتامني سي الغضروف الوظيفي، بينما يساهم املنغنيز في تكوين النسيج 

الضام.

احلجم: 60 كبسولة
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ليفة أ ت  نا ا حيو

تعتبر مكمالت احليوانات األليفة اخلاصة بنا رائدة في السوق وتشمل نطاقات 
العناية باملفاصل والبشرة، والتي مت تطويرها باستخدام نفس األساليب املبتكرة 
مثل مكمالت اخليول والبشر - مع مراعاة رفاهية حيوانك األليف. مع سنوات من 
اخلبرة في إنشاء مكمالت حيوانية فعالة وبأسعار معقولة ومنتجات موضعية، 

تقدم منتجات الكالب لدينا دائًما أفضل دعم متاح لكلبك.
كورتافلكس® هو مكملنا املشترك ذو الشعبية العالية والفعال للكالب من 

جميع األعمار الذين يعانون من مشاكل في احلركة وميكن أن يساعد في منع آثار 
الشيخوخة على املفاصل. ديرما جيلTM هو منتج رائع للعناية بالبشرة للكالب، 

وهو مناسب أيًضا للعديد من احليوانات األليفة األخرى، مبا في ذلك الزواحف. 
يتوفر ديرما جيلTM أيًضا في إصدار بخاخ سهل االستخدام.

نحن نقدم ضمانًا السترداد األموال ملدة 30 يوًما، باإلضافة إلى كوننا في متناول 
اليد لتقدمي املشورة والتوجيه إذا كنت ترغب في مناقشة أي من منتجاتنا.



ليف أل ا نك  ا حليو ليفة ا ت  نا ا جيو

والكالب للقطط  كورتافلكس®  كبسوالت 
األليف حيوانك  صحة  تدعم 

تؤدي أمناط احلياة النشطة للكالب والقطط إلى تلف املفاصل مع مرور الوقت. 
مت تصميم كورتافلكس® للقطط والكالب خصيًصا للحيوانات األليفة 

للمساعدة في دعم صحة املفاصل واحلركة. يحتوي هذا املكمل على مكونات 
أساسية للمساعدة في دعم صحة الكوالجني والغضاريف واألنسجة الضامة، 

مما يجعل مفاصل حيوانك األليف تشعر بالصحة والقوة.

احلجم: 60 كبسولة

العامل  للكلب  كورتافلكس®  بودرة 
نهائي ال  املفاصل  دعم  على  للحصول 

مزيج قوي للغاية من املكونات الرئيسية لدعم صحة املفاصل واحلركة 
ألصعب الكالب العاملة. يحتوي على مكونات رئيسية مبا في ذلك 
اكوالوس® -   مصدر فريد عالي التركيز لبوزويليا سيراتا مع مصدر 

الكوالجني احلاصل على براءة اختراع لتوفير الراحة والدعم األمثل 
للمفاصل.

احلجم: ٩0 جرام

TM إنفالمكس  كانني 
والنشطة العاملة  للكالب 

تتحمل الكالب التي تعمل بجد ونشطة ضغًطا هائالً على األنسجة الضامة 
في اجلسم. على مدار حياته، قد يتوقع الكلب أن يصبح أقل قدرة على احلركة 

حيث تصبح آليات التجدد في اجلسم أقل فاعلية، مما قد يفقد بعًضا من احليوية 
املبكرة للحياة. يحتوي انفالمكسTM على اكالوكس -® وهو مصدر عالي التركيز 
من بوزويال سيراتا النشط لدعم االستجابة االلتهابية الطبيعية لتعزيز صحة 

املفاصل والراحة. مناسب للكالب من جميع األعمار والسالالت

احلجم: 500 مل

“لقد كان تشارلي من ساللة الالبرادور ، 
والبالغ من العمر 11 عاًما ، مستمرا على 
مسحوق كورتافلكس® للكالب العاملة 

طوال األسبوعني املاضيني بعد التغيير من 
مستحضر آخر معروف جيًدا يصفه الطبيب 
البيطري. لقد الحظت حتسنًا جيًدا في خفة 

حركته وحتى أصدقائي الحظوا أنه قد عاد إلى 
الوراء في خطوته.

ال ينبغي أن أتفاجأ حًقا ألن حصاننا البالغ 
من العمر 20 عاًما “أوتيس”، يستخدم 

كورتافلكس® سوبر فن ملفاصله وهو أيًضا 
 !Equine America منتج رائع. أحسنت يا

“

ريتشارد بالدوين  
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R E S P I R AT O R Y

تود شركة Equine America تقدمي عالمتنا التجارية الشقيقة EA Nutra والتي متكننا 
من صنع مجموعة جديدة من املنتجات املتميزة واملبتكرة للسوق احمللي والدولي. 

القوة  عالي  محلول  بوتيليس®   EA NUTRA
مع  اآلن  املفاصل  حركة  يدعم 

ادعم مفاصل خيولك - حل مستساغ للغاية ، يوفر الدعم الغذائي لراحة املفاصل 
والعضالت في اخليول املنافسة واخليول األكبر سنًا واملهور. 

املكونات الطبيعية - يحتوي على خالصة بوزويليا احلصرية للخيول التي توفر سوقًا 
رائدًا بنسبة ٧8٪ من AKBA * لدعم االستجابة االلتهابية الطبيعية. كما يتم توفير 

مستخلصات اليوكا واملارشميلو لدعم صحة املفاصل والراحة. 

مت اختبار الدفعة - من قبل مختبرات مستقلة في اململكة املتحدة وأوروبا، للتأكد من أن 
منتجاتنا ال حتتوي على مواد محظورة ومناسبة للخيول التي تتنافس مبوجب لوائح االحتاد 

الدولي للفروسية وقواعد السباق. 

توصيات التغذية - بالنسبة للخيول التي يبلغ وزنها 500 كجم، لأليام العشرة األولى: 30 مل 
في اليوم. بعد ذلك قلل تدريجًيا للحفاظ على االستجابة املرغوبة، عادةً 15 مل يومًيا. 30 مل 

كحد أقصى في اليوم. 

األحجام: 1 لتر (تكفي 66 يوم) ، 5 لتر (333 حصة) 

مكمالت غذائية رائدة مصممة 
خصيًصا لتحقيق األداء األمثل لصحة 

اخليول واحليوانات األليفة والبشر 

Equine America UK Ltd
 Unit 7 & 8 Lawson Hunt
Business Park
Horsham
West Sussex
RH12 3JR

 equine-america.co.uk
 equine-america.com
+44 (0) 1403 255 809
  @equineamerica
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الوكيل الوحيد في اململكة العربية السعودية والبحرين

مؤسسة ديار لألدوية
info@diar-pharma.com
www.diar-pharma.com
+966 (0) 590010071

إيه إتش  كورتافلكس®    
منتظمة قوة 

مت تصميم مسحوق كورتافلكس® إتش إيه العادي للدعم الغذائي 
للمفاصل الصحية في اخليول واملهور في األعمال اخلفيفة إلى 

املعتدلة، أو اخليول األكبر سنًا التي حتتاج إلى القليل من دعم احلركة 
اإلضافي!

األحجام: احمللول: 1 لتر، 5 لتر
مسحوق: 250 جم، 500 جم، ٩00 جم، 3.6 كجم

  كورتافلكس®

كانت مجموعة   كورتافلكس®  من 
بني مكمالت املفاصل األولى التي مت 

استخدامها على نطاق واسع بنجاح علي 
جميع أنواع اخليول واملهور في أمريكا ، ومت 
إدخالها إلى اململكة املتحدة منذ حوالي 
25 عاًما. تضمنت حينها، وال تزال تشمل 

اآلن، العناصر النزرة احليوية والسالئف 
(أو اللبنات األساسية) للمركبات 

الرئيسية مثل اجلليكوزامينوجلوكان 
والبروتيوغلوكان، والتي تعد ضرورية إلنتاج 

وصيانة الغضاريف وسوائل املفاصل 
الصحية، والتي تلعب أيًضا دورًا مهًما في 

امتصاص الصدمات والتشحيم داخل 
املفصل.

التميز في األداء
 equine-america.co.uk
 equine-america.com
      +44 (0) 1403 255 809
  @equineamerica @diar-pharma


