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Link do produktu: https://www.forhorses.pl/msm-700g-horseline-p-470.html

MSM 700g HorseLine
Cena

59,00 zł

Dostępność

Wysyłka w 48H!

Kod producenta

4730

Kod EAN

5904730919289

Producent

HorseLine

Opis produktu

MSM 700g HorseLine
MSM (metylosulfonylometan) to naturalny związek siarki biogennej o działaniu przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym.
Wspiera regenerację tkanki chrzęstnej w stawach, a także budowę i regenerację mięśni, więzadeł oraz ścięgien poprzez
przywrócenie elastyczności i przepuszczalności ścian komórkowych i polepszenia warunków przepływu płynów tkankowych,
szczególnie przy stanie zapalanym w obszarze komórek tkanki chrzęstnej włóknistej.
Pomaga usunąć szkodliwe substancje (takie jak kwas mlekowy w mięśniach) i dostarczyć wartości odżywcze do komórek.
Łagodzi stany zapalne, ból oraz zmniejsza opuchliznę w miejscu urazu i przyśpiesza regenerację po kontuzjach,
zakwaszeniach mięśni i stłuczeniach.
Niweluje sztywność mięśni oraz stawów, a także poprawia ich ruchomość. Pomaga w leczeniu nakostniaków.
Polecany koniom sportowym oraz starszym, a także podczas rekonwalescenci po urazach i operacjach w obszarze aparatu
ruchu.
Działa wspomagająco na układ odpornościowy poprzez stymulację przeciwciał.
Uczestniczy w syntezie keratyny i kolagenu.
Przyczynia się do poprawy jakości rogu kopytowego, wzmacnia kopyto i ogranicza pękanie.
Bez sztucznych dodatków i substancji antyzbrylających!

Jak najlepiej wykorzystać MSM?
MSM to naturalny suplement o działaniu przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym. Polecany szczególnie koniom sportowym
oraz starszym, które są narażone na kontuzje aparatu ruchu. Suplement należy podawać razem z paszą treściwą ze względu
na sproszkowaną formę. MSM zaleca się podawać z witaminą C, która optymalizuje działanie MSM.

Skład: 100% metylosulfonylometan (MSM) pozyskanego z miazgi sosnowej.
Do produkcji tego preparatu użyliśmy najwyższej jakości surowca klasy premium posiadającego certyfikat: HG (Human Grade)
Opakowanie 700g wystarcza na ok. 70 dni suplementacji.
Produkt dostępny również w opakowaniu 500g, 1,3kg i 3kg.

Dawkowanie

Ile MSM powinien zjeść dziennie mój
koń/kuc?
wygenerowano w programie shopGold

Zaleca się stosowanie suplementu w ilości ok. 2g na 100kg masy ciała konia na dzień.
Duże konie (o masie 600kg): 2 miarki na dzień.
Kuce (o masie 300kg): 1 miarka na dzień.
W przypadku zwiększonego zapotrzebowania dawkę można podwoić.
1 miarka zawiera ok. 6g produktu.
Suplement należy podawać do paszy treściwej.
Porada: zaleca się podawać MSM wraz z witaminą C, która optymalizuje działanie MSM.
W razie wątpliwości dotyczących dawkowania lub doboru odpowiedniego produktu zachęcamy do kontaktu z nami! Chętnie
pomożemy.
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