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Doplnková výživa pre kone
Nervozita / Úzkosť
AnxiKalm Compete
Preparát vhodný pre vystresované a nervózne kone.
Pomáha ukľudniť podráždené kone v stresových situáciách ako sú súťaže, cestovanie
alebo predaj. Zároveň maximalizuje výkonnosť koňa v danom čase.
Balenia: 1,2 kg (43,00 €), 2 x 60ml (10,00 €)

Kĺby
ArthriAid
Pomáha pri problémoch s kĺbmi, chrupavkami a arthritídou koní.
Vytvára väzobné bloky, ktorých základom sú glukosamín a chondroitín. Tvorí tak
zdravé chrupavkové tkanivo. Vysoký obsah MSM (Metylsulfonylmetán)
napomáha riešiť tieto problémy.
Balenia: 1 Liter (64,00 €), 5 Litrov (249,00 €), 1,2 kg (64,00 €)

Pohyblivosť, hrče a odreniny
EasoFlex
Hrče, odreniny a vyvrtnutia sú hlavnou oblasťou použitia prípravku.
Navyše pomáha upokojiť stres vášho koňa spojený s namáhavou prácou a
tréningom.
Balenia: 1 Liter (43,00 €), 5 Litrov (174,00 €), 2 x 30ml (30,00 €)

MSM 100%
MSM je organická zlúčenina síry, ktorá sa používa na utíšenie bolestí, problémov s
hrčami, odreninami, čím obnovuje normálnu pohyblivosť kĺbov.
Je dlhodobo používaná a odporúčaná veterinármi. MSM, metabolit DMSO, sa
využíva pri vytváraní disulfidových väzieb v koži, spojovacom tkanive (tkaniva
väzov, sliznice, epitelu a pod.) ako aj aktívna zložka pri ničení voľných
radikálov.
Balenia: 1,5 kg (55,00 €)

Kopytá
Farriers Choice
Unikátna kombinácia methionínu, biotínu, síry, bohatých MSM plus široké množstvo
amino kyselín poskytuje základné stavebné bloky pre vytvorenie keratínu, ktorý je
obsiahnutý v kopyte.
Ten zabezpečuje kvalitu, správny rast a tvrdosť kopyta vášho koňa.
Balenia: 1,2 kg (46,00 €), 3 kg (89,00 €)

Vitamíny a minerály
NutriBoost
Obsahuje potrebné multivitamíny a minerály so zvýšeným obsahom železa.
Pokrýva dennú potrebu vitamínov a minerálov pre výkonnostné kone, zabezpečuje
maximálnu vitalitu, výkon, zdravie a energiu.
Balenia: 1 Liter (15,00 €), 5 Litrov (60,00 €)
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Žalúdok / Problémy s trávením
GastroCare
Odstraňuje problémy so žalúdkom, neutralizuje prebytočnú žalúdočnú kyselinu, pomáha k
vytváraniu prirodzenej výstelky žalúdka.
Tieto problémy sú viditeľné napríklad ako hryzenie do ohrady, alebo časté fŕkanie.
Balenia: 1,8 kg (68,00 €), 3 kg (91,00 €), 2 x 60ml (10,00 €)

Tvorba svalstva
MuscleAid
Doplnok výživy, ktorý je určený pre zvýšenie výkonnosti koní, zvýšenie sily a mohutnosti
nárastom svalovej hmoty, zrýchlenie regenerácie po cvičení.
MuscleAid pomáha pri maximalizácii výkonnosti koní, tvorbe svalstva, zvýšení výdrže,
znížení telesného tuku a znížení času na nevyhnutnú regeneráciu.
Balenia: 1,5 kg (68,00 €), 2 x 60ml (10,00 €)

Elektrolyty a energia
NutriLyte
Využíva sa pri zvýšenej potrebe elektrolytov koní.
Tréningy, cestovanie, zmeny prostredia, horúce okolité podmienky a ako aj stresové
podmienky redukujú elektrolyty.
NutriLyte dopĺňa tieto elektrolyt spolu s vitamínmi rozpustnými vo vode a ľahko
absorbovateľnými uhľohydrátmi na prevenciu proti napínaniu a dehydratácii.
Balenia: 1,5 kg (24,00 €), 10 kg (129,00 €), 2 x 60ml (10,00 €)

Chladivé gély na nohy
StayTite Cooling Gel
StayTite Cooling Gel je masť pre kone na utíšenie bolesti holenných kostí, šliach,
kolien, kĺbov a priehlavkov. Používa sa bežne po cvičení.
Môže byť použitý na hrče, odreniny, vyvrtnutia a na zmiernenie opuchov.
Balenia: 0,5 kg (8,00 €), 2 kg (29,00 €)

Výkonnosť
Ultra E
Poskytuje prirodzený bio zdroj vitamínu E, selénia, lysínu a vitamínu C v množstve, ktoré má
rozhodujúci vplyv na tvorbu a opravu svalových buniek.
Zabraňuje pôsobeniu voľných radikálov.
Balenia: 1,5 kg (39,00 €), 3 kg (85,00 €)

Bio-Copper Chelate
Adekvátny príjem minerálneho prvku medi je doležitý pri vytváraní chrupaviek mladých koní. Štúdie
preukázali, že nedostatok medi vedie k abnormálnemu vývinu chrupavky, čo neskôr vedie k poškodeniu
kĺbov a celého pohybového aparátu.
Balenia: 500 ml (36,00 €)
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Dodávateľ
NutriScience EU je výhradný dovozca produktov firiem NutriScience® a NutriPet® pre Slovenskú Republiku a Českú Republiku.
NutriScience EU
Dipl.-Ing. Michal Hanuliak PhD.
Kysucký Lieskovec 533
023 34 Kysucký Lieskovec
Slovenská Republika
IČO:
40522172
IČ DPH: SK1045451847
Tel./Fax: +421 (0)41 421 3757
+421 (0)948 410 173
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