Pomozte svému koni
cítit se lépe!
Přírodní pufr žaludeční kyseliny, který pomáhá optimalizovat hladinu pH v žaludku a střevech vašich koní. Umožní lepší výkon a spokojenost bez kompromisů!
Protože když pomáháte svému koni, pomáháte i sami sobě!

www.equine74.cz

Každý druhý kůň trpí žaludečními vředy
Žaludeční vředy u koní mají mnoho příčin.
Když se podíváte na podíl koní s žaludečními
vředy – v současnosti celých 60–90 % – můžete
předpokládat, že takové diagnóze se za svůj
život vyhne jen málokterý kůň. Nejsou žádné
konkrétní symptomy, které jasně ukazují na
žaludeční vředy, ale existuje mnoho faktorů,
které, když se zkombinují, mohou nakonec
způsobit žaludeční vředy. To není snadné pro
majitele zvířat, kteří musí vyvážit prevenci s
každodenním programem svých koní.
Je-li diagnostikován žaludeční vřed – omeprazol je
jediné skutečné řešení! Pokud má váš kůň žaludeční
vřed, léčba zahrnující účinnou látku omeprazol je
obvykle jedinou možností, protože dává vašemu
koni šanci na regeneraci. Léčba může trvat několik
týdnů v závislosti na stupni poškození; majitel by měl
svému koni dopřát dostatek času na zotavení.

Existují alternativy k omeprazolu při léčbě
žaludečních vředů u koní?
Účinnou látkou omeprazolu je inhibitor protonové
pumpy, který blokuje tvorbu žaludeční kyseliny v
žaludku koně. To umožňuje poškozené žaludeční
sliznici zotavit se a regenerovat během léčby.
Podávání omeprazolu také zabraňuje rozvoji dalších
žaludečních vředů.
V poslední době stále více koní trpí podrážděním
poškozené žaludeční sliznice nebo dokonce žaludečními vředy. Příčiny žaludečních vředů jsou různé.
Veterináři mluví o stresu vyvolaném nadprodukcí
žaludeční kyseliny, která může vést k žaludečním
vředům u koní, pokud je její nadměrná produkce
trvalá.
Navštivte: equine74.cz
pro další informace.

Klíčové symptomy žaludečních vředů
• Napětí a tlak pod sedlem • Snížená žravost • Hubnutí • Pokles výkonu • Obrušování zubů
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Co to je Equine 74 Gastric?
Equine 74 Gastric je krmný doplněk pro
koně a poníky, který pomáhá absorbovat
přebytečnou žaludeční kyselinu. Tím se
snižuje hladina pH v žaludku koně.

doporučen předními, mezinárodně uznávanými jezdci,
chovateli, trenéry a veterináři,

zlepšuje celkovou
pohodu koní
není doping

Používají sportovní a rekreační jezdci, amatéři,
mistři světa a olympijští vítězové denně pro
své koně.
Mnoho veterinářů po celém světě doporučuje
tento doplněk jako doplněk k léčbě či k prevenci žaludečních vředů koní.
Equine 74 Gastri se vyrábí ze speciálního
druhu červených řas (Lithothamnium calcareum), které se získávají z mořského dna u
pobřeží Islandu a poté jsou v Irsku podrobeny
šetrnému sušení.
Surovina se následně zpracovává a balí v
různých výrobních krocích v Německu – odtud
tedy označení
Made in Germany
100 % přírodní
složení
Účinnost je doložena
vědeckou studií *

zlepšuje konverzi
krmiva
k dispozici jako
prášek i granulát či pelety

neutralizuje přebytečnou žaludeční
kyselinu

Jak Equine 74 Gastric funguje?
Equine 74 Gastric funguje jako houba, která
nasává přebytečnou žaludeční kyselinu.
Červená řasa – přírodní základ Equine 74 Gastric
– obsahuje 74 různých minerálů, včetně velkého
množství vápníku a hořčíku, které mají vysokou
biologickou dostupnost.

Trávenina pak přechází do střeva bez překyselení.
To pomáhá udržet větší rovnováhu střevní mikroflóry a umožňuje střevním bakteriím lépe zpracovávat krmivo a pomoci tak vyšší konverzi živin.

Vysoký obsah vápníku a hořčíku v Equine 74
Gastric a jeho jedinečné vlastnosti poskytují až
2,5krát větší kyselou pufrační kapacitu než jiné
krmné doplňky určené k neutralizaci žaludeční
kyseliny na bázi vápence.
To znamená, že Equine 74 Gastri může pufrovat
více žaludeční kyseliny než běžné produkty na bázi
vápence. Equine 74 Gastric nasává přebytečnou
žaludeční kyselinu jako houba a tím zajišťuje vyrovnanější hladinu pH v žaludku koně. Přebytečná
kyselina již nemůže napadnout žaludeční sliznici.
To pomáhá zabránit rozvoji žaludečních vředů.

Equine 74 Gastric
funguje jakou houba, která absorbuje
přebytečnou žaludeční kyselinu

Neutralizační efekt** Equine 74 Gastric
Equine 74 Gastric vytváří přirozené, dobře vyvážené
prostředí v žaludku vašeho koně tak, aby se cítil
lépe a byl připraven vrátit se k zátěži.

Podívejte se na video:
www.equine74.cz
**Journal of Equine Veterinary Science
34 (2014) 391–397 Original Research
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Spokojení zákazníci po celém světě ★ ★ ★ ★ ★
Nayel Nassar, světoznámý parkurový jezdec
„S Equine 74 Gastric přichází
vždy zlepšení!.“

Anna Blomgren, světoznámý drezurní jezdec
„Mám z minulosti tak skvělé zkušenosti s Equine74
Gastric, že krmím tento přípravek všem svým koním trvale.

Daniel Bluman, světoznámý parkurový jezdec
Darragh Kenny, světoznámý parkurový jezdec
„Rád problémům spíše předcházím
než abych je posléze musel opravovat,
To je důvod, proč považuji Equine 74
Gastric za velmi užitečný.“

„Pokud nehledáte jen jednorázovou pomoc k prevenci
žaludečních vředů koní, pak je Equine 74 Gastric přesně tou
alternativou, kterou potřebujete.“

Anke ter Beek, světoznámý drezurní jezdec
„Moderní koně jsou často citliví na svůj žaludek. Vždy hledám
způsoby, jak je neustále udržet v kondici.“

Dr. med Siegfried Eilers, Veterinář
„Klíčovým slovem v boji proti žaludečním
vředům u koní je prevence.“

Constanze
„Pomáhá skvěle. Produkt jsem naposledy vysadil po
dlouhém několikatýdenním podávání. Poměrně rychle
se ukázalo, že mému koni něco chybí. Objednal jsem
znovu a opět mám klidného, vyrovnaného koně.
Je skvělé, že účinek nastává poměrně rychle.
Equine 74 Gastric se už budeme držet ! :-).“

Časté dotazy
?

Kdy mám použít Omeprazol namísto Equine74
Gastric?
Pokud se domníváte, že váš kůň trpí žaludečními
vředy, volejte veterináře.
Ten bude schopen správně diagnostikovat problém a
zjistit, zda váš kůň vyžaduje léčbu léky na předpis, jako je
omeprazol. Equine74 Gastric NENÍ veterinárním léčivým
přípravkem.
Až po přeléčení žaludečních vředů, použijte krmný doplněk
Equine74 Gastric k udržení optimální hladiny kyselin v žaludku vašeho koně.

?

Mohu použít Equine 74 Gastric a Omeprazol
bezpečně spolu?
Ano. Pokud se váš kůň zotavuje z žaludečních vředů, doporučujeme zahájit podávání Equine 74 během posledních
1 až 2 týdnů léčby Omeprazolem. Pokračujte dále v používání Equine 74 Gastri na denní bázi po dobu 6 týdnů až 4
měsíců. Nebo pokračujte v dlouhodobém používání Equine
74 Gastric pro udržení zdravé hladiny kyseliny v žaludku.

?

Mohu použít Equine 74 Gastric v závodní sezoně?
Není to doping?
Ano, můžete. Přípravek neobsahuje žádné zakázané
látky dle pravidel FEI.

?

Jaký je rozdíl mezi Equine 74 Gastric Omeprazolem?

?

Poznám na svém koni rozdíl v průběhu prvních 10
dnů ?

Omeprazol inhibuje protonovou pumpu, která má vliv
na produkci žaludeční kyseliny. Equine 74 neutralizuje
žaludeční kyselinu, působí jako přirozený nárazník. Místo
zastavení produkce žaludeční kyseliny, Equine 74 neutralizuje její přebytečnou část, jejíž produkce je způsobena
faktory souvisejícími se stresem, jemuž mnoho koní čelí.
To je skvělý způsob, jak trvale udržovat zdravou hladinu
žaludeční kyseliny.

Váš kůň může pocítit určitou úlevu již první týden, ale
většina zákazníků vidí a cítí rozdíl u svých koní po 4 až 6
týdnech.
Tyto změny mohou zahrnovat:
• Vyšší výkonnost
• Lepší jezditelnost
• Lesklejší srst
• Lepší nasvalení
• Lepší soustředěnost při práci
• Snížení nežádoucích projevů chování, např. okusování
nebo flemování

7 ReLAx
CALM

Journal of Equine Veterinary Science: Pozitivní efekt pufrace
Hlavní výsledky studie o účinnosti in vitro.
„Předběžné výsledky studií in vitro (ve zkumavce) naznačují účinnost
přípravku. To je rozumné zdůvodnění pro postup do budoucích studií in
vivo (na zvířatech). Ty by mohly zahrnovat dokumentaci velikosti a trvání
pufračních účinků a důkladné zkoumání účinků krmného doplňku na mikrobiální flóru zadního střeva. Stručně řečeno, výsledky pokusu ukazují, že
přidání krmného doplňku Equine 74 Gastric ke koncentrovanému krmivu
vykázalo pozitivní vliv na přirozený pufrační účinek žaludku. Neutrální
pH tráveniny mírně stimulovalo rychlost rané fermentace v podmínkách
podobných zadní části střeva in vitro.“*

*Journal of Equine Veterinary Science 34
(2014) 391–397 Moore*, O`Gorman a
Wakefield*, (* oba School of Agriculture,
Royal Agricultural College, Cirencester,
Gloucestershire, United Kingdom)
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Chcete-li se dozvědět více a zjistit cenu ve Vaší zemi:
www.equine74.cz - nebo zavolejte..
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