Försök på Malmö Ridklubb visar

Bättre rörelser med ledtillskott
25-30% högre betyg på rörelserna jämfört med kontrollgruppen. Det visar ett 12 veckors försök som Trikem
genomfört med 45 hästar vid Malmö ridklubb.
Helt logiskt visar VIMITAL Form snabbast effekt medan
VIMITAL Hyaluron 100 verkar långsiktigt.

Registrerade hos Jordbruksverket.
Karens: Rek. 96 tim enl. STC.

Med tillskottsfoder kompletteras
fodergivan utifrån individens behov
och förutsättningar. Ålder, prestation, utevistelse, foder, bete etc styr
behovet av tillskott. Vid brist kan
kroppsfunktioner påverkas och leda
till skador eller sjukdom.
Tillskottsfoder är byggstenar i kroppens processer och ges i förebyggande och vårdande eller rehabiliterande
syfte.
Trikems information bygger på vedertagen kunskap kring metabolism och
beprövad erfarenhet. Vid sjukdomstillstånd ska du alltid rådgöra med
veterinär.

Malmö Ridklubbs hästar delades in i 3 grupper som alla fick dagligt
fodertillskott. Grupp A gavs Hyaluron, B endast socker och C fick
Vimital Form. Tillskotten var anonyma och gavs i lika mängd.
Vid 0, 5 och 12 veckor betygsatte instruktörerna rörelser vid longering och under ryttare. Ryttaren gav samtidigt betyg på rörelser
och framåtbjudning.
VIMITAL FORM
- innehåller Glukosamin, MSM och Chondroitin, som är byggstenar
vid nybildandet av ledbrosk. Mindre skador i ledbrosket hos häst i
träning eller hämmad nybildning hos äldre hästar, påverkar rörligheten och kan utveckla ledinflammation.
VIMITAL Form ger tillgång till kroppens byggstenar och förmåga till
självläkning. I försöket visade hästarna som fick Form snabb och
tydlig förbättring i rörelser och allmäntillstånd.
VIMITAL HYALURON 100
- innehåller Hyaluron som har stötdämpande och smörjande effekt i
ledvätska. Efter träning tunnas ledvätskan ut och måste återbildas.
Ökad träning och hästens ålder påverkar återbildningstiden.
VIMITAL Hyaluron100 ger alla leder ett dagligt tillskott av Hyaluron
och säkerställer ledvätskans smörjande funktion. Försöket indikerar
att Hyaluron ska användas som en underhållsprodukt.
KONTROLL
Försöket innehåller subjektiv bedömning och har ingen ambition att
vara vetenskapligt säkerställt. Kontrollgruppen visar dock en bild av
stagnation medan övriga grupper utvecklats bättre.

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.

