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Réduit le stress oxydatif

Vitamine E, sélénium &

polyphénols
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Vermindert Oxidatieve Stress
Vitamine E, Selenium

& Polyfenolen



MUSCLE SUPPORT

Intensief aan het trainen? Wedstrijden in het verschiet? Wil 
je de spieren van uw paard ondersteunen en/of de spieren 
van je paard optimaal laten herstellen? Ontdek de Muscle 
Support uit het Special Care assortiment!

Muscle Support is een voedingssupplement voor paarden 
in training. Het bevat antioxidanten zoals vitamine E, 
selenium en polyfenolen en het mineraal magnesium. Dit 
product is ontworpen om de spieren te ondersteunen en 
een goed herstel mogelijk te maken. Tijdens intensieve 
training kan het paard zijn zuurstofverbruik met 30% 
verhogen. Op dat moment neemt de oxidatieve stress � ink 
toe. Deze oxidatieve stress is altijd aanwezig en zorgt voor 
een continue vernieuwing van lichaamscellen. Bij intensieve 
training is het extra belangrijk om veel voedingssto� en en 
antioxidanten beschikbaar te hebben voor een snel herstel 
van de spieren. Het aanwezige magnesium draagt bij aan 
een soepele spiercoördinatie. Muscle Support ondersteunt 
bij het herstellen van de spieren na zware arbeid.

• Vitamine E en selenium zijn krachtige antioxidanten 
die de schade door oxidatiereacties beperken.

• Polyfenolen zijn natuurlijke antioxidanten. Net als 
vitamine E en selenium dragen ze bij aan het beperken 
van de schade van oxidatiereacties.

• Magnesium speelt een rol bij het ontspannen van 
spiersamentrekkingen waardoor een beter herstel 
mogelijk is.

Bovenstaande verschillende componenten werken in 
symbiose om het uithoudingsvermogen van je paard te 
verbeteren en je paard soepeler te laten bewegen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Onderhoud: 20 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. 
Idealiter samen met het krachtvoer te geven.
Te verstrekken 2 dagen vóór tot 2 dagen na zware inspanningen.

SAMENSTELLING:

Analytische bestanddelen:

Vind alle producten uit het Special Care-assortiment op onze website WWW.EQUIFIRST.EU

DISTRIBUTEUR

De Special Care producten van EquiFirst zijn GMO-Controlled 
gecertificeerd.

Mais, Magnesiumoxide, Dextrose, Tarwevoerbloem, Rietmelasse, 
Maisolie.

Ruw eiwit     6,5 %

Ruw vet      4,9 %

Ruwe celstof     1,9 %

Ruwe as      12,4 %

Zetmeel      45 %

Suiker       9 %

Calcium      1,1 %

Fosfor      0,4 %

Magnesium     0,1 %

Nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg):

Sensoriële toevoegingsmiddelen (/kg):

3a700 Vitamine E (all-rac-alpha-tocopheryl acetaat)  15000 IU

3b815 Selenium (L-selenomethionine)   5,0 mg

Mengsel van aromatische sto� en (met polyfenolen)  15 g

Een totaal equivalent van 30000 IU Vitamine E antioxidant activiteit per kg wordt 
geleverd door een mengsel van DL-alpha-tocoferyl acetaat (15000 IE) en Trouw 
AO-mix (sensorisch additief ) die de antioxidantfunctie van vitamine E kunnen 
vervangen.


