ARTI MOTION

VOOR PEES- EN GEWRICHTSONDERSTEUNING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor® Arti Motion zorgt voor de optimale ondersteuning van gezonde gewrichten en pezen.
Het bevat voedingsstoffen zoals collageen, methylsulfonylmethaan (MSM), glucosamine, chondroïtinesulfaat, …
die gekend zijn om hun positieve effect op gewrichten.
Cavalor® Arti Motion wordt gebruikt voor het behouden van sterke botten en voor het soepel houden
van gewrichten bij paarden in de groeifase, paarden die net aan het werk zijn, oude paarden en ook als
ondersteuning bij sportpaarden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Gehydrolyseerd collageen type II: Type II collageen vormt vezels. Dit vezelnetwerk van collageen
ondersteunt de gewrichten en versterkt het weefsel.
Methylsulfonylmethaan (MSM): organische vorm van zwavel. Zwavel is belangrijk voor
spieren, gewrichten, kraakbeen, botten en het bloed; MSM is de best opneembare en biologisch
beschikbare bron van zwavel.
Glucosamine en chondroïtinesulfaat: Glycosaminoglycanen zijn belangrijke bouwstenen
voor ligamenten, pezen, botten en synovia (synoviale vloeistof). Het chondroïtinesulfaat
dat we gebruiken heeft een laag molecuulgewicht, wat betekent dat het gemakkelijk
wordt opgenomen in het lichaam van het paard. Net als bij andere grondstoffen is ook
hier de kwaliteit een maatstaf voor de prijs en effectiviteit. Cavalor® selecteert grondstoffen met het
hoogste gehalte actieve bestanddelen. Zo bevat bijvoorbeeld het chondroïtinesulfaat 90 % actieve stof.
Organische (Intellibond & gechelateerde) sporenmineralen koper, zink, mangaan: spelen een
belangrijke rol in het gewrichtsmechanisme. Gechelateerde mineralen zijn meer biologisch beschikbaar
dan anorganische sporenmineralen.
Vitamine C: heeft een belangrijke antioxidant functie en is belangrijk voor de absorptie
van de actieve bestanddelen. Het verhoogt de immuniteit.

MSM

140 000 mg/kg

Glucosamine

110 000 mg/kg

Chondroïtine sulfaat

10 000 mg/kg

Koper
Zink

1 250,1 mg/kg
11 113,2 mg/kg

Mangaan

11 113,2 mg/kg

Vitamine C

25 000 mg/kg
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Meng dagelijks 30 g (pony’s en recreatiepaarden) of 45 g (sportpaarden) Cavalor® Arti Motion
door het voeder.
1 maatschepje dat in de emmer zit is 15 g. Maximum 90 g per dag per paard. De beste resultaten
worden behaald na minstens 4 weken.
Tip: Cavalor® Arti Motion kan ook gebruikt worden na een kuur Cavalor® Arti Matrix.
Niet elk paard heeft nood aan dezelfde graad van bescherming. Cavalor® Arti Motion ondersteunt gezonde pezen
en gewrichten en is vooral bedoeld voor paarden in de groeifase, paarden die net in het werk zijn of niet zwaarbelast
worden. Wanneer de intensiteit van de inspanning toeneemt, stijgt ook de belasting op pezen en gewrichten en
neemt het risico op blessures toe. Cavalor® Arti Matrix vervult de verhoogde behoefte van het bewegingsapparaat
bij sportpaarden en zorgt voor extra ondersteuning. Cavalor® ArtiTec biedt een bewezen bescherming op piekmomenten en helpt negatieve processen ten gevolge van overbelasting te temperen.
INTENSITY OF WORKLOAD
LOW

ARTI MOTION

ARTI MATRIX

ARTITEC

HIGH

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Tot 3 jaar na productie houdbaar.

#/OVERDOOS
4

1

EANCODE

5

5

425016

425016

900185
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VERPAKKING
Cavalor® Arti Motion
2 KG – 4.4 lbs

Cavalor® Arti Motion
5 KG – 11 lbs

# DAGEN

TYPE PAARD

66

Pony’s en recreatiepaarden

44

Sportpaarden

166

Pony’s en recreatiepaarden

111

Sportpaarden
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