
Doplňkové krmivo pro koně

Maximum uvolněné energie v průběhu závodu

Energy 1000  A
podávejte 6 hodin 
před závodem

Energy 1000  B
podávejte 3 hodiny 
před závodem60 ml

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

Vitamínový a živinový doplněk na podporu energetického metabolismu.

- Zvyšuje energii a umožňuje tak zvířeti běžet rychleji a déle 
- Celkově zvyšuje aktivitu 
- Zvyšuje závodní výkon 

Chelát vápníku
Zvyšuje citlivost inzulínu - to znamená, že se dostane více glukózy do buněk a tam 
je využita jako zdroj energie během závodu.

TMG
Pomáhá zlepšovat energetický metabolismus

Inositol
Nazývaný běžně jako svalový cukr. Využívá se při syntéze fosfolipidů a 
lipoproteinů. Při závodu pomáhá metabolizovat tuky.

Carnitin
Je důležitý a podílí se na produkci energie. Carnitin je ko-faktorem pro buněčný 
metabolismus a je nezbytný pro metabolismu tuků.

Pyridoxin – vitamín B6
Esenciální vitamín zapojený do mnoha metabolických a enzymatických pochodů. 
Důležitý pro maximalizaci produkce energie, krve a imunitního systému.

Kyselina pantotenová 
Zapojena v:
- Metabolismu proteinů, cukrů a tuků
- Udržování  hladiny krevních cukrů
- Syntéza hemoglobinu

Krmný návod:
Energy 1000  podávejte 6 hodin před závodemA
Energy 1000  podávejte 3 hodiny před závodemB

Energy 1000 A
Deklarované jakostní znaky: 
vlhkost 45%, popel 25%, protein 1,0%, olej 1,0%, vláknina 0,1%, vápník 
6,7%,  sodík 0%.
Složení: Extrakt z mořských řas, kys. pangaminová (DMG), chelátový 
vápník 
Doplňkové látky  v 60ml
Vitamíny:
Vitamín D3 - E671 600 IU
Energy 1000 B
Deklarované jakostní znaky: 
vlhkost 45%, popel 25%, protein 0,1%, olej 0,1%, vláknina 0,1%, vápník 
0,8%, sodík 0%.
Složení: Adenosintrifosfát (ATP), kys. pangamínová, extrakt z mořských 
řas, chlorid draselný, chelátový vápník
Doplňkové látky  v 60ml
Chemicky definované látky s podobnými 
biologickými účinky jako vitamíny:
Trimethylglycin; Betain anhydrát (TMG)  0.6 g
Inositol 60 mg
Karnitin 6.000 mg
Vitamíny:
Kys. pantotenová 24 mg
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid) 60 mg
Vitamín A - E672 120 mIU
Vitamin D3 - E671 24 mIU

Upozornění - obsahuje ATP & DMG
Použití tohoto přípravku mimo EU nemusí být v souladu z pravidly pro 
závody koní příslušné země. Výrobce doporučuje projednat možnost 
použití s místním řídícím orgánem.

Balení:
Krabice -  15 x 60ml 
Karton  -    4 krabice

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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