Ledernas naturliga stötdämpare
Rek.pris

495.-

VIMITAL Hyaluron 100 är ett högkvalitativt fodertillskott för daglig tillförsel av Hyaluronsyra till
hästens alla leder - för under 10:-/dag.
Hyaluronsyra finns naturligt i både ledvätskan och
ledbrosket, där den har en viktig smörjande och
stötdämpande funktion. Hyaluronsyra bildas i cellerna och ger ledvätskan sin höga viskositet.
Vid ökad belastning samt på äldre hästar kan produktionen
av Hyaluron minska och ledvätskan tunnas ut. Den förlorar
då sina egenskaper som ledens stötdämpare, vilket i sin förlängning kan ge upphov till ledinflammationer. Hyaluronsyra
har länge framgångsrikt använts av veterinärer som injektion, för att lokalt återställa ledvätskans kvalitet vid behandling av ledinflammation.
Studier med isotopmärkning visar att Hyaluron som tillförs
oralt som ett fodertillskott, tas upp i blodet och når lederna
redan efter 2 timmar. Man har också kunnat påvisa positiva
effekter med oral Hyaluron efter kirugiska ingrepp i leder.
Hyaluron som fodertillskott når ut till hästens alla leder och
stabiliserar ledvätskans viskositet. Under tränings- och
tävlingssäsongen eller hos äldre hästar med ledbesvär, kan
man därmed förebygga försämrad kvalitet i ledvätskan och
upprätthålla en jämn smörjande och stötdämpande funktion.
Hyaluronsyra kan ges under lång tid utan dokumenterade
biverkningar.

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

VIMITAL Hyaluron100 ges initialt 2x20 ml/dag i 10 dagar och
därefter 1x20 ml/dag.
Första förpackningen räcker 40 dagar. Därefter 50 dagar.

Fler byggstenar för hästens rörlighet
GLUKOSAMIN
- finns i ledbrosket,
som fördelar trycket
mot leden vid belastning och verkar
stötdämpande. Ledbrosket nybildas
långsamt och i den processen används glukosamin som byggstenar.
Halten av kroppseget glukosamin
minskar med stigande ålder. Vid
hård träning ökar också omsättningen av ledbrosk och det krävs
mer glukosamin för nybildningen.

MSM
- är ett svavelbaserat
ämne som krävs för
en mängd processer
vid celluppbyggnad.
MSM medverkar till att kroppen kan
laga sig själv och skapa bl.a inflammationshämmande och smärtlindrande substanser samt förbättra
blodcirkulation och syreupptagning.
MSM finns bl.a i gräs men halten är
mindre i hö och nästan obefintlig i
ensilage.

FORM
- innehåller förutom
Glucosamin och MSM
även Kondroitinsulfat,
som är en viktig byggsten vid bildandet av ledbrosk.
VIMITAL Form är avsett att användas under 3 veckor för att generellt
höja halten av kroppens byggstenar
och möjliggöra självläkning.
Form har hjälpt många hästar till
återhämtning efter nedsatt rörlighet
och försämrat allmäntillstånd.

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.

