Skuteczność działania i wielofunkcyjność produktu Yarrowia Animal Equinox Sport którego
skład oparty jest na unikalnych drożdżach Yarrowia lipolytica jest wynikiem bogactwa w ich
składzie substancji biologicznie czynnych i ich niezwykle wysokiej przyswajalności przez organizm, ze szczególnym uwzględnieniem: jabłczanu cytruliny, bioaktywnego selenu w organicznych kompleksach z aminokwasami siarkowymi, pełnej gamy aminokwasów egzogennych, kwasów tłuszczowych z wiązaniami omega-3 oraz witamin i skadników mineralnych.
Dodatkowo produkt Yarrowia Animal Equinox Sport wzbogacony został o wysoką dawkę
dwóch antyoksydantów: witaminę E i C.

YARROWIA ANIMAL EQUINOX SPORT
• ZWIĘKSZA WYDOLNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ,
REGENERUJE PO WYSIŁKU

Wysoka wartość biologiczna białka drożdży wraz z pełnym zestawem aminokwasów egzogennych, witaminą E, selenem i witaminą C są odpowiedzialne za zwiększoną zdolność wysiłkową
i wytrzymałość koni przy dużych obciążeniach oraz przyspieszenie fazy regeneracji mięśni po wysiłku, jak również odgrywają znaczącą rolę w procesie rozwoju tkanki mięśniowej u koni
w słabszej kondycji czy koni młodych. Dodatkowymi elementami, wspomagającymi w znaczący sposób w/w procesy są bioaktywne substancje, zwłaszcza jabłczan cytruliny, który w warunkach wysiłkowych ułatwia wytwarzanie tlenku azotu, który
rozszerza drobne naczynia krwionośne w tkance mięśniowej
zwiększając tym samym dopływ tlenu, kreatyny i składników
odżywczych do komórek mięśniowych ograniczając w znaczny
sposób bóle mięśni, poprawiając wydolność tlenową oraz siłę
mięśni, jak również usuwając z nich kwas mlekowy i amoniak.

• WSPOMAGA PROCESY TRAWIENNE

Dzięki prebiotycznym właściwościom drożdży, które stymulują mikroflorę przewodu pokarmowego do wzrostu, zaburzenia
w przebiegu procesów trawiennych są ograniczone, tym samym zmniejsza się ryzyko wystąpienia kolek, biegunek i innych następstw spowodowanych nieprawidłowym żywieniem, zmianą diety czy stresem.

• WZMACNIA WŁOS I RÓG KOPYTOWY

Doskonały wpływ drożdży na poprawę jakości rogu kopytowego i okrywy włosowej jest wyraźnie widoczny we wzmocnionej strukturze kopyta i ograniczeniu pękania jego ścian oraz
zachowaniu ładnej, gładkiej i błyszczącej sierści.

Przeznaczenie: konie użytkowane wyczynowo, młode konie
wchodzące w trening sportowy.
Dawkowanie: 8 g/100 kg masy ciała/dzień
(standardowo: 40g/dzień/koń 550 kg masy ciała).
Skład: drożdże Yarrowia lipolytica - źródło witamin,
aminokwasów, makro- i mikroelementów (70%), węglan wapnia,
susz jabłkowy, susz marchwiowy, witamina E 25 000 mg/kg,
witamina C 10 000 mg/kg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE MIESZANKI PASZOWEJ
Białko surowe:
Tłuszcz surowy:
Włókno surowe:
Sucha masa:
Wilgotność:
Popiół:

WITAMINY *

Witamina E:
Witamina C:
Witamina B2:
Witamina B9:
Witamina B12:
Niacyna:

35-42 %
1,5-3 %
1,1-1,5 %
min. 95 %
3-5 %
20 %

25 000 mg/kg
10 000 mg/kg
7,55 mg/kg
1250 μg/kg
36,5 μg/kg
215 mg/kg

MAKROELEMENTY *
Wapń:
Fosfor:
Magnez:
Sód:

MIKROELEMENTY *
Żelazo:
Miedź:
Cynk:
Mangan:
Jod:
Selen:

45,8 g/kg
16,1 g/kg
1,17 g/kg
24,2 g/kg

70,1 mg/kg
1,1 mg/kg
67,4 mg/kg
9,32 mg/kg
0,90 mg/kg
40 mg/kg

SUBSTANCJE BIOAKTYWNE *
Kwas kynureninowy: 3,35 μg/kg
Alfaketoglutoran:
21 g/kg
Jabłczan cytruliny:
5 g/kg

AMINOKWASY *

Lizyna:
Metionina:
Treonina:
Cystyna:
Seryna:
Prolina:
Glicyna:
Alanina:
Walina:
Leucyna:
Tyrozyna:
Fenyloalanina:
Histydyna:
Arginina:
Kwas asparaginowy:
Kwas glutaminowy:

18,7 g/kg
3,7 g/kg
12,4 g/kg
2,3 g/kg
11,8 g/kg
10,9 g/kg
12,2 g/kg
20,3 g/kg
13,6 g/kg
18,6 g/kg
7,0 g/kg
12,3 g/kg
6,0 g/kg
13,5 g/kg
25,7 g/kg
31,4 g/kg

*Zawartość makro- i mikroelementów
może podlegać wahaniom w granicach
+/- 10%.

