
E VET respirOforte
Therapy Feed

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Men hvad med de heste, der lider af COB, heste med tilbagefald, hvor det klassiske
forløb allerede kan forudses på grund af vedvarende forkert pleje, fodring osv.? Er
det muligt særligt at påvirke bronkialmuskulaturen, dens sammentrækninger eller
kramper på plantebasis eller via fodersammensætningen? Disse spørgsmål var i
fokus ved udviklingen af respirOforte. At være i stand til på en eller anden måde at
bryde den onde cirkel af slimdannelse, en dårligt fungerende cilierede fimreepitel og
en kontinuerlig indsnævring af bronkierne uden at belaste organismen yderligere,
ville være en succes.
Den MSM (methylsulfonylmethan), der er indeholdt i respirOforte, gør
cellemembranerne mere gennemtrængelige, så vigtige aktive ingredienser og
næringsstoffer kan absorberes bedre.
Derudover er denne organisk bundne svovlforbindelse kendt for sin positive
indflydelse på muskelcellevævet. Den lungeurt, den indeholder, kan udvide
bronkierne på lang sigt. Vandkarse har et højt indhold af methylcystein og sikrer en
bedre sekretolyse. Særlige urter, der er indbyrdes afstemt, fremmer ophostning af
det fastsiddende slim.
For at sikre, at produktet kan udfolde sin fulde virkning, anbefales det, at
respirOforte fodres permanent, især i tilfælde af kroniske eller tilbagevendende
åndedrætsproblemer.
På grund af dens abortive virkning må respirOforte ikke bruges til drægtige hopper.
Brug i løbsperioder er også forbudt (FN-karenstid 48 timer).

Brug / fordele:
• For heste med kronisk eller tilbagevendende åndedrætsbesvær
• Lungeurt understøtter udvidelse af bronkierne
• MSM sikrer bedre absorption af vigtige næringsstoffer og aktive ingredienser samt
afspænding af (bronkial-)muskulaturen
• Vandkarse (methylcystein) sikrer sekretolyse
• Særlige urter understøtter ophostning af slim
• Anbefales permanent til fodring

Fodringsanbefaling: Store heste 600 kg / 20 g (1 måleske med top) pr. dag
Ponyer og små heste 15 g (1 strøget måleske) pr. dag
 Fodringsperiode: min. 3 uger / anbefales til permanent fodring ved kroniske
problemer Må ikke anvendes til drægtige hopper. Dette produkt må ikke bruges i
løbsperioder! (FN / FEI). (FN-karenstid 48 timer)

Sammensætning: MSM (metylsulfonylmetan), Lungeurt, Pebermynte, Katost,
Salvie, Islandsk mos, Timian, Anis, Brændenældeblade, Fennikel, Lægestokrose,
Hyldeblomst, Følfod, Kamille, Kongelysblomster, Morgenfrueblomster, Røllike,
Lakridsrødder, Padderok, Brøndkarse

ford. Råprotein (vRp): 38,5 g/kg
fordøjelig. energi (MJ DE): 9,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,5 MJ ME/kg

Analytiske komponenter og indholdsniveauer: 6,20 % Råprotein, 1,50 %
Råfedt, 19,20 % Råfiber, 4,90 % Råaske, 0,50 % Calcium, 0,20 % Fosfor, 0,05 %
Natrium
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Tilsætningsstoffer pr. kg: 1.465 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Næringsstoffer
  ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
  TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
  SA = Sensory additives
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