19 år och Malmö Ridklubbs handikapphäst

Form håller PC i form
PC Murphy är en av Malmö Ridklubbs mest välskolade
ponnies och har tävlingsmeriter i både hoppning och
dressyr. Till vardags jobbar han som lektionshäst och är
dessutom alla handikappryttares guldklimp. Med stort
hjärta ger han varje vecka många handikappade en lugn,
fin och välgörande upplevelse i sadeln.
För ett år sedan började slitaget efter många års hårt
arbete att visa sig. PC blev allt stelare och stummare i
rörelserna utan att vara halt.
- PC är ovärderlig för oss på Malmö Ridklubb, berättar Ebba Larsson, instruktör och ansvarig för handikappridningen. - Med handikappade är han stadig, lugn och tålmodig. Och som lektionshäst
en riktig läromästare som med rätt ridning gärna bjuder på felfri
hoppning eller snygg dressyr. Därför var det extra tråkigt och oroande när vi märkte att han började bli sliten.
PC DROG VINSTLOTTEN

Vimital Form innehåller Glukosamin,
Chondroitinsulfat och MSM, som
alla är byggstenar för bl.a ledbrosk.
Registrerad hos Jordbruksverket.

Hösten 2010 inledde Trikem ett försök med två ledtillskott på
Malmö Ridklubb. Slumpen gjorde att PC hamnade i gruppen som
fick VIMITAL Form och det blev hans och Ebbas lycka. - Vi visste
inte vilka hästar som fick tillskott eller bara socker, men jag rider PC
minst 1 gång i veckan och märkte redan efter 2 veckor att han blev
mycket bättre, berättar Ebba.
När försöket avslutades efter 12 veckor hade PC 35% högre betyg
på rörelser och framåtbjudning. När tillskotten togs bort efter
försöket, blev PC snabbt sämre igen, så nu får han 1/2 dos VIMITAL
Form varje dag och mår som den prins han är.
Äldre hästar producerar mindre mängd kroppegna ämnen och kan
därför behöva tillskott om de arbetar mycket.

PC Murphy med instruktören Ebba Larsson
och Inger Gustafsson i sadeln.

Trikem har producerat vårdprodukter till djur i över 50 år. All tillverkning sker i vår fabrik utanför Malmö där vi
arbetar med utvalda kvalitetsråvaror och produktion i harmoni med naturen.

