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ДИСТРИБУТОР  

НА ВЕТЕРИНАРНИ МЕДИКАМЕНТИ  

И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ 

 

EQUINE APTO-FLEX syrup 1000 ml                                                        ДОПЪЛВАЩА ХРАНА ЗА КОНЕ         

АПТО – ФЛЕКС ЕКУИН, сироп 1000 мл. 

Състав на 100 мл:  

 

Хранителен състав: 

Суров протеин 20,7%  

Въглехидрати  28%  

Сурови мазнини 1,54%  

Вода 34,3%  

Пепел 0,6%  

 

Енергийен състав: 895 kJ  

Състав:  

Хидролизиран колаген 16 667 мг.  

MSM (метилсулфонилметан) 3 333 мг.  

Глюкозамин сулфат 2 667 мг.  

Хондроитин сулфат 1 333 мг.  

Витамин Е 1 003 мг. 

(DL-алфа-токоферол ацетат)  

Натриев хиалуронат 467 мг. 

 

Допълнителни вещества:  

Инвертиран сироп 70%       40гр.  

Лимонена киселина            0.07 гр.  

Сорбинова киселина          0.15 гр. 

Свойства: 

Нов тип хондрозащитно средство в течна форма, идеална комбинация от традиционните вещества, използвани за 

поддържане на хрущяли и сухожилия (глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, МСМ), към които е добавена 

ефективна хиалуронова киселина и колаген. 

 Хиалуронова киселина: Основната съставна част от синовиалната течност, осигурява мекота, еластичност и 

лепкавост на хрущялите. Има способността да свързва много молекули вода дори при ниска концентрация и 

следователно има висок вискозитет. Защитава хрущялите и меките тъкани от механичен стрес и наранявания.   
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ДИСТРИБУТОР  

НА ВЕТЕРИНАРНИ МЕДИКАМЕНТИ  

И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ 

 Collagen: източник на структурни, защитни и хранителни аминокиселини за ставния хрущял. Особено е 

високоефективен в хидролизирана форма. 

 MSM (метил сулфонил метан): естествен източник на органична сяра, действа главно като силен антиоксидант, 

предпазва хрущялните и костни клетки и тъкани. 

 Хондроитин сулфат: основен структурен компонент на ставния хрущял и има противовъзпалителни свойства. 

 Глюкозамин-сулфат: изгражда ставните връзки, лигамента, предпазва от развитие на остеоартрит (особено по 

време на растеж и след травми на ставите и сухожилията ). 

 

Употреба : Допълваща храна за коне за регенерация на хрущялите и сухожилията в ставите. 

Преди, по време и след спортния сезон; по време на интензивно физическо натоварване (при спортни коне, по време 

на обучение и състезания); 

Прилага се при всички коне за запазване на добрата функция на двигателния система - защита и възстановяване на 

хрущяли и сухожилия в ставите, подобряване на мобилността. 

За ускоряване и подобряване на възстановяването след травми и травми на двигателната система, след 

ортопедични операции, при коне с нарушения в развитието на ставите, в случаи на болка от ортопедичен произход, 

за забавяне на прогресията на артроза. 

 

За Коне 

Препоръчителна доза: 

Тегло:  

< 250 кг. -  15 ml., 1x на ден; 

> 250 кг. -  30 мл., 1x на ден; 

Превантивно, прилагайте Apto-FLEX ЕКУИН 3 месеца, след което пропуснете 1 месец и повторете този цикъл отново. 

При необходимост може да използвате Apto-FLEX ЕКУИН постоянно. 

Съвети за правилно приложение: 

Дайте цялото дневно количество еднократно или разделено на два приема, смесени с храната.  

Разклатете преди употреба. 

 

 

 

 

 

 


