Complete Electrolytes
Vad är speciellt med Complete Electrolytes?
Complete Electrolytes är en smaklig, magvänlig och
välbalanserad elektrolytprodukt. Den ersätter elektrolyter i
samma proportioner som de förloras under ansträngning.
Tack vare MicroBead™ teknologin i Complete Elctrolytes
löses varje granul upp först i tunntarmen, där upptaget av
elektrolyter sker. Därmed minskar irritationen i magsäcken.

Vad?
Ÿ En smaklig elektrolytprodukt som ersätter viktiga
elektrolyter i samma proportion som de förloras
Ÿ Snällare mot magen än andra elektrolytprodukter
Ÿ Tillför natrium, klor, kalium, kalcium och magnesium
Ÿ Kalcium i form av biotillgängligt kalciumglukonat
Ÿ Innehåller lite dextros och pepparmint för smakens
skull
Varför?
Ÿ Hästar i arbete förlorar dagligen elektrolyter
Ÿ Förlorade elektrolyter måste ersättas via utfodringen
Ÿ Många hästar får inte tillräckligt med viktiga
elektrolyter från sina basfoder
Ÿ Otillräckligt intag av elektrolyter kan pågå under
veckor eller månader och leda till allt från nedsatt
prestationsförmåga till allvarliga problem med
fodersmältning och muskelfunktion
Ÿ Vanliga elektrolyter, särskilt natrium, kalium och klorid,
kan irritera magen och även orsaka eller förvärra
magsår
Ÿ Vanliga elektrolyter smakar illa. Då de dessutom är
svåra att blanda med fodret, leder det ofta till att de
ligger kvar i foderkrubban. Detta innebär slöseri med
pengar och att hästen inte får i sig de elektrolyter som
den behöver
Ÿ I försök har Complete Electrolytes visats påverka
magsår lika litet som vatten

Beställ från webbshoppen!
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Försäljning:
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Industrigatan 4
68800 Kållby

Ÿ

I försök så har Complete Electrolytes visats öka hästens
foder- och vattenintag jämfört med vanliga
elektrolyter

När?
Ÿ Till alla hästar och ponnyer i arbete
Ÿ Doseras enligt arbete och utomhustemperatur
Hur?
Ÿ Doseras med fodret
Övrigt?
Ÿ I enlighet med FEI's regler
Ÿ Produkten har testats för följande otillåtna substanser:
koﬀein, teofyllin, teobromin, hyoscin, hordenin, morﬁn
och atropin
Ÿ Säljs i 2 kg förpackning
Ÿ Doseringsmått ingår i förpackningen
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