FREEBUTE

VRIJHEID IN BEWEGEN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor® FreeBute draagt bij aan het behoud van soepele spieren en gewrichten.
Het biedt de natuurlijke verlichting waar paarden soms nood aan hebben zodat ze
in alle vrijheid kunnen blijven bewegen.
Sportpaarden presteren pas optimaal als ze zich goed voelen. Cavalor® FreeBute ondersteunt de
spieren en gewrichten om een betere beweeglijkheid te garanderen. De verlichting van pijn en
ongemak is het begin van vele helings- en herstelprocessen. Vele middelen om dit te bekomen
bevatten verboden substanties of kunnen ongewenste neveneffecten hebben. Cavalor® FreeBute
bevat alleen natuurlijke ingrediënten die onschadelijk zijn, ook voor de maag, en verlichting kunnen
bieden in veel voorkomende situaties.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Het zit ‘m in de mix - een complexe mix van botanische ingrediënten
Ook bij de ontwikkeling van de kruidenmix gebruikt in Cavalor®
FreeBute (Paste) werd er vooral gefocust op de synergie van
bepaalde grondstoffen. Kruiden als Tanacetum Parthenium, Ribes
Nigrum folia, Viola Tricolor herba en Zea Mays stigmata hebben elk
een ander werkingsmechanisme waardoor het effect van de kruiden
samen sterker is. Dit werd ook aangetoond in ons wetenschappelijk
onderzoeksprogramma 1,2.
De ingrediënten zijn bijzonder effectief in het verlichten van
symptomen die optreden bij overbelaste spieren en gewrichten (pijn,
koorts en ontsteking).
Cavalor® FreeBute in tabletvorm bevat ook Groenlipmossel. Dit
maakt het uiterst geschikt om op langere termijn aan paarden met
een gevoelig bewegingsstelsel te geven zonder onaangename
neveneffecten.

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor® FreeBute bestaat in 2 vormen, namelijk tabletten, ideaal om gedurende langere termijn
te geven of in een pasta, makkelijker voor occasioneel gebruik.
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Cavalor®

GEWRICHTEN
EN PEZEN

Cavalor® FreeBute Paste:
1/2 spuit de avond voor en 1/2 spuit de ochtend voor de inspanning.
Vaak hebben ruiters het gevoel dat het paard meer voordeel heeft
van 1 spuit in de avond ervoor en 1 in de ochtend voor de inspanning.
1 spuit = 60 g. Maximum 240 g per dag per paard (=4 spuiten).
Cavalor® FreeBute:
Geef je paard 5 – 10 pillen per dag, gebaseerd op de noden van je
paard. Maximum 25 pillen per dag per paard.
Tip: Begin twee dagen voor een competitie met het gebruik van
het geheime een-tweetje van Cavalor® en ga voor de winst.
Harde werkers hebben altijd een beetje last van stijfheid of pijn,
maar met Cavalor® FreeBute verminderen hun klachten, zodat ze
zich geweldig voelen. Cavalor® LactaTec en Cavalor® Muscle Fit
hebben een vergelijkbaar effect op de spieren doordat ze verzuring
verminderen, en nog belangrijker, door de afbraak van melkzuur te
stimuleren. Dit maakt de spieren minder stijf en soepeler
en zorgt voor maximale spieractiviteit waardoor het paard net dat
beetje extra kan geven om te winnen. Zie en voel het verschil
in enkel 2 dagen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. FreeBute Paste is tot 2 jaar na productie
houdbaar. FreeBute kan zelfs tot 3 jaar na de productie gebruikt
worden.
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VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor® FreeBute Paste
6 x 60 g / 6x 0,13 lbs syringes
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Cavalor® FreeBute Paste
60 g / 0,13 lbs syringe
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Cavalor® FreeBute
90 x 1400 mg / 90 x 0,05 oz.
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