• Podpora kvality kopytní rohoviny
• Účinné řešení v případě laminitidy
• Pozitivní vliv na růst hřívy a ocasu
• Podporuje regeneraci kůže a usnadňuje přelínání
• Neantibiotický
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FRA® Horse Care Dry
Výzva
Kulhání koní je termín používaný k popisu zhoršené pohyblivosti
způsobené bolestivými onemocněními končetin, například špatnou
kvalitou kopytní rohoviny, nebo akutní laminitidou. Kulhání je
velmi úzce spojeno s nedostatky ve výživě koní. Jedním z
rozhodujících faktorů je i nedostatečná dávka a nízká využitelnost
zdroje zinku v denní krmné dávce.
Řešení
FRAMELCO vyvinulo doplňkové krmivo FRA® Horse Care Dry:
specifické složení výrobku obsahuje antimikrobiální látku
1-monolaurin, bypass zinek a další účinné látky. Všechny uvedené
složky jsou začleněny do stabilní tukové matrice. Přídavek tohoto
krmiva do denní krmné dávky koní podporuje růst a kvalitu kopytní
rohoviny. Dále zlepšuje regeneraci kůže, usnadňuje přelínávání a
růst hřívy a ocasu.
» 1-Monoglyceridy
Výzkum prokázal, že 1-monoglyceridy MCFA mají antibakteriální a
antivirové účinky. Inhibují především Gram-pozitivní patogenní
bakterie a také umí rozpouštět membránové obaly některých virů.
Díky unikátnímu mechanismu působení jsou 1-monoglyceridy
aktivní nejen v trávicím traktu, ale i v krevním a lymfatickém
systému. U patogenů nebyl dosud zaznamenán vznik rezistence.
» FRA® Easy Zinc
Specifický technologický proces ochrany částic prostřednictvím
tukové obdukce umožnil firmě FRAMELCO vyvinout FRA® Easy Zinc.
Tento zdroj nano bypass zinku je termostabilní, přátelský k
životnímu prostředí a bezpečný pro zvířata a lidi. Unikátní proces
ochrany výrobku zajišťuje jeho vysokou biologickou dostupnost a
cílené uvolňování v organismu zvířat.
» Aromatické látky a surfaktanty
Podporují synergický účinek jednotlivých složek a umožňují jejich
účinnou funkci v organismu zvířat.

Doporučené dávkování

Specifikace
• Dostupný ve formě bílého
sypkého mikroganulátu
• Neutrální chuť a vůně
• Termostabilní do 160 °C
• Nekorozivní
• Vyráběný a dodávaný v
režimu GMP+ a FSA
• Balení: plastové kbelíky á
5 kg, pytle s PE vložkou á
10 a 20 kg

High achievers in feed additives

• V návaznosti na kvalitu kopytní
rohoviny použijte následující
dávkování FRA® Horse Care Dry
na kus a den:
• Preventivně:
20 - 30 g na KD - koně do 400 kg
30 - 40 g na KD - koně nad 400 kg
• V případě výskytu akutní
laminitidy po dobu max. 8 týdnů:
40 - 50 g na KD - koně do 400 kg
50 - 60 g na KD - koně nad 400 kg
Následně pokračujte s dávkou
30 - 50 gramů na kus a den do
odeznění příznaků. Dávkování
krmiva a délku jeho použití
konzultujte s příslušným
veterinárním lékařem.
• Podávejte jako součást
vyvážené denní krmné dávky.

