Equitop Myoplast® is een uniek, kwalitatief hoogwaardig voedingssupplement om de spieropbouw van uw paard te ondersteunen. Het
plantaardige basismateriaal van het product wordt gewonnen uit algen
en voorziet de spieren van uw paard van 18 aminozuren in een unieke
samenstelling. Hierdoor ondersteunt Equitop Myoplast® op natuurlijke
wijze de opbouw en het functioneren van de spieren tijdens intensieve
trainingsperiodes.
Equitop Myoplast® is beschikbaar als smakelijke parelvormige granules
om te verzekeren dat uw paard het product gemakkelijk opneemt.
Zodoende haalt het paard het maximale voordeel uit de belangrijke
componenten. Het speciﬁeke productieproces van de granules
waarborgt een constante kwaliteit van de verﬁjnde ingrediënten.

Belangrijke informatie:
U kunt Equitop Myoplast® veilig toedienen aan uw paard voor of
tijdens wedstrijden. Het is géén doping.

Equitop
Myoplast®

Wanneer gebruikt u Equitop Myoplast®?
Sinds 1998 wordt Equitop Myoplast® gebruikt door Olympische
kampioenen en veterinaire paardenspecialisten en zij bevelen het
product aan als een supplement:
• wanneer toename van de bespiering gewenst is, speciaal bij
sportpaarden, showpaarden en bij alle paarden met matige bespiering
• voor jonge paarden tijdens training
• voor seizoensgebonden training, bijvoorbeeld bij ren-, enduranceen eventingpaarden
• voor lastig te berijden paarden en bij verminderde prestaties door
onvoldoende ontwikkelde bespiering
• voor paarden met pijnlijke spierstijfheid, bijvoorbeeld in de rug
• voor fokpaarden
• voor oude paarden om aan de verhoogde behoefte aan waardevolle
eiwitten te voldoen
• tijdens een herstelperiode of trainingsstop, om spierafbraak te
voorkomen
Het effect van Equitop Myoplast® kunt u beoordelen door te kijken
naar verbetering bij uw paard van nageeﬂijkheid, bewegingssouplesse,
werklust, uithoudingsvermogen, bespiering (vooral nek, rug, lendenen
en achterhand), zowel als de algehele conditie.

Aanvullend diervoeder voor paarden
Parelgranules

1,5 kg

Dosering en toediening
Grote paarden
1 x daags 50 gram (2 maatschepjes)
Kleine paarden en pony’s
1 x daags 25 gram (1 maatschepje)
Mengen door het normale voer. Gebruik Equitop Myoplast® minimaal
4 weken. Gedurende periodes met intensieve prestaties mag de
dage-lijkse dosis verdubbeld worden.
Samenstelling
Algenpoeder (Spirulina platensis; 40,2%), saccharose (37,3%),
glucose siroop (14,1%), maiszetmeel (8,0%).
Toevoegingsmiddelen
Natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen (0,4%).
Analytische waarborgen
Ruw eiwit
26,1%
Ruw vet
2,1%
Ruwe as
2,9%
Ruwe celstof
3,2%
Natrium
0,1%
Bewaar de pot gesloten en beschermd tegen vocht en
zonlicht.
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Dimensions:

163,56 x 362,84 (355,84) mm

Scale:
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1,5 kg
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