FORAN ÁRLISTA
VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK
CHEVINAL
Vitaminokat, ásványi anyagokat,
nyomelemeket és esszenciális
aminosavakat tartalmazó készítmény
versenylovak, sport, hobby,
tenyészetek és ménesek számára.

1 liter
2,5 liter
5 liter

9 000 Ft
14 000 Ft
23 500 Ft

1 kg

15 700 Ft

1 liter

9 000 Ft

1 liter

9 900 Ft

1 fecskendő

5 500 Ft

VITAMIN-E SUPPLEMENT
Antioxidáns hatású E-vitamint
tartalmazó táplálékkiegészítő por az
izmok, a belső szervek és vérerek
részére és hasznos a szervezet
immunrendszerének megfelelő
működése szempontjából.

V.S.L. LIQUID
E-vitamin, szelén-, és lizintartalmú
táplálékkiegészítő. Az E-vitamin, a
szelén és lizin az izomfejlődés, a
teljesítmény és regeneráció
szempontjából kulcsfontosságúak.

B-COMPLETE (korábbi Shy Feeder helyett)
B vitaminokat koncentrált formában
tartalmazó táplálékkiegészítő.
Versenylovak részére az utazás és
idegen környezet okozta stressz,
illetve a fáradtság csökkentésére.

COPPER-MAX PASTE
Szerves réz és cink proteinát
könnyen alkalmazható
fecskendős kiszerelésben. Heti
vagy kéthetenkénti alkalmazása
ajánlott. A vérképzést, a
vörösvérsejtek termelődését
segíti.

FERATONE
A vörösvérsejt képzés
elősegítésére B vitaminokkal és
rézzel kiegészített, a vas-ellátás
javítására szolgáló
táplálékkiegészítő szirup.

1 liter

9 500 Ft

1 liter

12 500 Ft

1 fecskendő
(50 ml)

5 500 Ft

1 liter

10 500 Ft

LÉGZÉS
AIRVENT
A légutak kitágítását és könnyebb
légzést biztosító gőzöket képző
szirup. Az aromás olajak
hatékonyan csökkentik a
vérbőséget, az eukaliptusz olaj
tisztítja a légutakat és könnyíti a
légzést, a méz enyhítő hatású, a
C-vitamin fokozza az
immunrendszer működését.
AIRVENT GEL
A légutak kitágítását és könnyebb
légzést biztosító gőzöket képző
szirup. Az aromás olajak
hatékonyan csökkentik a
vérbőséget, az eukaliptusz olaj
tisztítja a légutakat és könnyíti a
légzést, a méz enyhítő hatású, a
C-vitamin fokozza az
immunrendszer működését.
HONEY +C

Speciálisan ízesített C-vitamint,
mézet és gyógynövényeket
tartalmazó hűsítő, csillapító
hatású, légzést javító szirup.

ZOSFOR
Természetes eredetű, porított
készítmény versenylovaknak.
Orrvérzős lovaknak kifejezetten
ajánlott!!! Erős antioxidáns, C és
K3 vitaminokat, bioflavonoidokat
- heszperidint - tartalmaz, melyek
segítséget nyújtanak
sejtkárosodás és kapilláris
sérülések megelőzésében.

1 kg

33 000 Ft

1 liter

12 000 Ft

1 fecskendő
(60 ml)

5 500 Ft

1 kg

11 900 Ft

NYUGTATÁS
NUTRI CALM
Nyugtató - de nem álmosító hatású szirup nyugtalan, ideges
lovaknak, magnéziummal és Ltriptofánnal, B1, B6, B12
vitaminnal, nikotinsavval.

NUTRI CALM GEL
Nyugtató - de nem álmosító hatású szirup nyugtalan, ideges
lovaknak, magnéziummal és Ltriptofánnal, B1, B6, B12
vitaminnal, nikotinsavval.

ELEKTROLITOK
EQUI-LYTE G
C és E vitaminokat, valamint
elektrolitokat tartalmazó por
alakú takarmánykiegészítő.
Támogatja a megfelelő víz és
elektrolit egyensúly
helyreállítását, segíti a gyors
rehidratációt, az étvágy
megőrzését, és az izmok
regenerációját.

REFUEL GEL
B1, B6 és B12 vitamint, valamint
C és E-vitamint tartalmazó
elektrolit gél. Támogatja a
megfelelő víz és elektrolit
egyensúly helyreállítását és a víz
felvételét. Energia pótlás céljára
glükózt tartalmaz folyékony
formában, mely segíti az
elektrolitok felvételét is.
REFUEL LIQUID
B1, B6 és B12 vitamint, valamint
C és E-vitamint tartalmazó
elektrolit oldat. Támogatja a
megfelelő víz és elektrolit
egyensúly helyreállítását és a víz
felvételét. Energia pótlás céljára
glükózt tartalmaz folyékony
formában, mely segíti az
elektrolitok felvételét is.

1 fecskendő
(30 ml)

4 000 Ft

1 liter

9 200 Ft

10 kg

24 000 Ft

5 liter

12 500 Ft

3 kg

20 500 Ft

LUCOSAL
Esszenciális porított elektrolitok.
Támogatja a megfelelő víz és
elektrolit egyensúly
helyreállítását és a víz felvételét.
Segíti a gyors regenerálódást.

EMÉSZTÉS
KENTUCKY KARRON OIL
Kiváló minőségű omega-3 és
omega-6 esszenciális zsírsavakat
tartalmazó emulzió, a lovak
emésztőrendszerének egészséges
működése érdekében. Kólikára
hajlamos lovaknak kifejezetten
ajánlott!
SWEETENED GARLIC POWDER
Ízletes, hagyományos fokhagymás
készítmény lovak számára Az
emésztő- és a légzőrendszer
hibátlan működéséért. Javítja a
perifériás vérkeringést.

NUTRI-GARD
Magas rosttartalommal és
prebiotikummal kialakított
formula, az egészséges emésztés
és az optimális tápanyaghasznosítás érdekében,
gyomorfekélyre hajlamos
lovaknak.

3 kg

27 500 Ft

MUNKA UTÁNI KÖTÖTT MOZGÁS, IZOMLÁZ ÉS SAVASODÁS
NEUTROLAC
Folyékony takarmánykiegészítő a
savasodásra hajlamos lovak
részére. endszeres alkalmazása
során semlegesíti a lovak
izomzatában az intenzív
izommunka alatt jelentős
mennyiségben termelődő
jelentős mennyiségű tejsavat,
ezáltal az edzés utáni kötött
mozgás, izomláz, az
izomsavasodás megelőzhető.

1 liter

9 300 Ft

1 liter

13 500 Ft

1 fecskendő
(60 ml)

6 200 Ft

TELJESÍTMÉNY
PRE-FUEL (korábbi Pro-Am Racing helyett)
Egyedülálló folyékony előemésztett
fehérjéket tartalmazó takarmánykiegészítő
versenylovak részére. A hidrolizált fehérje
elő-emésztett állapotban van, ezért a
benne levő aminosavak rendkívül gyorsan
felszívódnak és hasznosulnak. A lovak
fehérjék iránti igénye az atlétikus
teljesítmény elérése során jelentősen
fokozódik, ezért az izomtömeg
fenntartásához, a fáradtság késleltetéséhez,
és a munkát követő regeneráció
elősegítésére több fehérjére van szükség.

PRE-FUEL GEL (korábbi Pro-Am Boost helyett)
Egyedülálló folyékony előemésztett
fehérjéket tartalmazó takarmánykiegészítő
versenylovak részére. A hidrolizált fehérje
elő-emésztett állapotban van, ezért a
benne levő aminosavak rendkívül gyorsan
felszívódnak és hasznosulnak. A lovak
fehérjék iránti igénye az atlétikus
teljesítmény elérése során jelentősen
fokozódik, ezért az izomtömeg
fenntartásához, a fáradtság késleltetéséhez,
és a munkát követő regeneráció
elősegítésére több fehérjére van szükség.

TENYÉSZTÉSZÁLLATOK ÉS YEARLINGEK
MUSCLE MAX
Ízletes, folyékony aminosav,
antioxidáns, B-vitaminokat, Evitamint és szelént tartalmazó
takarmánykiegészítő az izmok és
a csontok fejlődésének
elősegítésére.

1 liter

9 500 Ft

3 kg

19 000 Ft

1 liter

9 200 Ft

1 kg

17 500 Ft

CAL-GRO
Kalcium, foszfor, MSM, aminosav,
réz és E-vitamin tartalmú
takarmánykiegészítő az optimális
csontfejlődés és növekedés
céljára. Csikók, vemhes vagy
szoptató kancák részére ajánlott.

PATAÁPOLÁS
HOOF AID Liquid
Biotinban gazdag pataerősítő
folyadék napi alkalmazás céljára.
A pata állapotának javítására és
egészséges működésének
támogatására kifejlesztett nagy
mennyiségű biotint és metionint
tartalmazó táplálékkiegészítő.
HOOD AID Powder
Biotinban gazdag pataerősítő por
napi alkalmazás céljára. A pata
állapotának javítására és
egészséges működésének
támogatására kifejlesztett nagy
mennyiségű biotint és metionint
tartalmazó táplálékkiegészítő.

KENTUCKY HOOF OIL
Prémium minőségű pataolaj az egészséges és
fényes, ápolt paták érdekében. Természetes
növényi olajokat, tőkehalmáj-olajat,
Stockholm kátrányt és szilikont tartalmaz. Az
erősen igénybevett pataszaru tartósságának
és gyors, erős és egészséges növekedésének
elősegítésére ideális pata-dresszing bármely ló
számára. A Kentucky Hoof Oil mindennapos
alkalmazása segít megóvni a pataszaru fal, a
sarok és a talpi részének épségét és elősegíti
azok egészséges fejlődését.

5 liter

FLEXI HOOF AND HEEL CONDITIONER CREAM
Tápláló kondicionáló krém a
paták rugalmasságának
fenntartására. Száraz, repedezett
vagy sérült pata, nyír és
nyírbarázda ápolására.
500 g
Rendszeres alkalmazása esetén
minden időjárási körülmény
mellett garantálja a pata, a
pataszegély és a csüd védelmét, a
szaru regenerációját.

30 700 Ft

7 500 Ft

ÍZÜLETEK ÉS MOZGÁS
OSTEO-GLYCAN
A csontok, és az ízületek
fejlődésének támogatására
kifejlesztett, tengeri kollagént,
vitaminokat, és ásványi
anyagokat (kalcium, foszfor, réz,
cink és magnézium) tartalmazó
prémium minőségű
takarmánykiegészítő.

1 kg

15 100 Ft

1 liter

15 700 Ft

OST-O-FLEX
Az ízületek egészségének, és
mozgásának megőrzésére és
helyreállítására kifejlesztett
rendkívül hatékony glükozamin,
MSM és tengeri kollagén tartalmú
ízletes szirup.

LÓÁPOLÁS
ARNICA & ALOE VERA LEG GEL
Árnika és aloe vera tartalmú
hűsítő és nyugtató gél. Gyors
hatású hűtő és nyugtató gél,
sérült és kidörzsölt területek,
érzékeny inak, és lábszár
kezelésének támogatására.
M.R.S. OINTMENT
Teaolaj tartalmú bőrvédő krém a
sarok és a csüd bőrfelületeinek
védelmére. Nedves és sáros
körülmények között munkát
végző lovaknál a bőrfelületen
védőréteget képezve
megakadályozza, hogy a
baktériumok a sérült bőrbe
jussanak.
ICE-CLAY
Könnyen alkalmazható teaolaj
tartalmú hűsítő, és nyugtató
agyag. Munkát, tréninget
követően ajánlható alkalmazása,
mert a fokozott munkától
felmelegedett lábakon
keletkezett hőt gyorsan elvezeti,
így a ló közérzete javul.
LEG TEND
Hidegborogatás lovak számára.
Alkalmazható a végtagok
gyulladásos megbetegedéseinél,
megterhelésből eredő izom és
csontfájdalmak kezelésére, a
felfüggesztő, hajlító és nyújtó
izmok és inak fájdalmainak
csökkentésére.

500 g

8 500 Ft

500 g

7 500 Ft

4 kg

13 050 Ft

1 kg
2 kg

6 500 Ft
9 400 Ft

ISTÁLLÓBAN SZÜKSÉGES EGYÉB ANYAGOK
EAZI-WRAP
Rugalmas, erős és víztaszító
hatású kötszer, mely a kívánt
méreten könnyen eltéphető. Kis
feszítéssel a láb bármely területe
könnyen betekerhető.

EAZI-CARE ANIMAL DRESSING
Baktövis és bórsav tartalmú,
egyedileg csomagolt
pamutpárnák, sebek tisztítására
és összehúzására.

18 db

15 700 Ft

1 db

1 800 Ft

VETERINARY COTTON PADDING
Erős, jó szívóképességű vattát
tartalmazó párna. A belső
gyapjúmag segítségével a
nyomásból eredő sérülések
30 cm
megelőzhetők. Az Eazi-Wrap
kötszerrel együtt könnyen lehet
megfelelő bandázst készíteni.
A feltüntetett árak bruttó árak. 27% ÁFA-t tartalmaznak.
Kapcsolat:
EquiComm Magyarország Kft.
Bardóczky Eszter ügyvezető
Telefon: +36 20 / 253 9071

4 650 Ft

