
Doplňkové krmivo pro koně

PODPORA MOBILITY

EliteFlex Forte patří do nové generace 
doplňkových krmiv pro podporu mobility koní.

•  Omega 3 – výsledky výzkumu ukázaly, že Omega 3 mohou přinést úlevu při 
zánětech a bolestech vyvolaných artritidou a také zpomalit dehydrataci 
kloubů.

•  Kyselina hyaluronová se skládá z kyseliny D-glukoronové a N-acetyl-D-
glukosaminu a nachází se v extracelulární a intracelulární hmotě zejména v 
měkkých pojivových tkáních koní. Kyselina hyaluronová je známá svojí 
schopností vytvářet viskózní prostředí formou synoviální tekutiny v 
kloubech koní (KLOUBNÍ LUBRIKANT) .

•  Glukosaminy zvyšují hladinu glykosaminoglykanů v klou-bech, které jsou  
stavebními jednotkami chrupavek. Glukosaminy zvýší obsah hyaluronátů v 
kloubech. Hyaluronáty tvoří základní složku synoviální lubrikační tekutiny 
kloubu.

•  Chondroitin sulfát působí v kloubech jako přírodní „vodní magnet“, který 
zajišťuje, aby klouby vydržely stálý tlak a otřesy. Chondroitin sulfát také 
inhibuje činnost enzymů, které způsobují 
degeneraci  chrupavek v  poškozených 
kloubech.

•  Chelátový zinek společně se sírou vytváří 
strukturální tkáň, kterou známe pod názvem 
keratin

•  Vitamín E - účinný antioxidant

•  Lysin - esenciální stavební jednotka svalové 
tkáně

Krmný návod
EliteFlex Forte se přidává do normální krmné dávky.
Koně: dávka 50 ml denně po dobu 60-120 dnů

Deklarované jakostní znaky:
Vlhkost 40%, protein 1,9%, popel 1,5%, olej 35%, vláknina 0,1%, 
sodík 0%
Složení v 1 kg
Glukosamin HCl 72g, Chondraitin sulfát 48g, kys. hyaluronová 
500mg

Doplňkové látky  v 50g v  1kg
Vitamín E  (α tokoferol)  1.000 mg  20.000 mg

Přírodní nebo odpovídající syntetická chemicky definovaná 
aromata
MSM (methylsulfonylmethan)  10.000mg  200.000mg

Stopové prvky 
Zinek (chelát zinku 
a aminokyselin n-hydrát) - E6  150mg  3.000mg

Chemicky definované látky s podobnými účinky jako vitamíny
Omega 3  5.000mg  100.000mg

Aminokyseliny
Lysin 3.2.1  2.750 mg  55.000mg 

Skladovací podmínky
Skladujte v původním balení při teplotě 
5˚-28˚C mimo sluneční záření. 
Chraňte před promrznutím.  
Po použití uzavřete. 

Balení:
Krabice -   8 x 2,5 litru

Omega 3 + Glukosaminy + MSM + Chondroitin + Kyselina hyaluronová

2,5 l

EliteFlex ForteElite  ForteFlex

Upozornění

Tento leták a informace na něm uvedená nenahrazuje 
kvalifikované doporučení veterinárního lékaře.

V případě výskytu potíží doporučujeme nejdříve 
konzultovat s nezávislým veterinárním lékařem, který 
může zvíře prohlédnout, vyšetřit, stanovit diagnózu a 
zahájit příslušnou léčbu. Před použitím si podrobně 
přečtěte informaci na etiketě. Za nesprávné použití 
jakéhokoliv našeho přípravku neneseme žádnou 
odpovědnost.
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