
NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Dzięki stosowaniu w codziennej diecie preparatu wapniowo-kolagenowego możemy zapobiec 
niedostatecznemu tworzeniu się kości u młodych koni. Nasz produkt zawiera mikro oraz 
makroelementy takie jak: wapń, fosfor, fluor, selen, żelazo, cynk, magnez, jod, bor, mangan, 
molibden, siarkę i krzem. Dodatek błonki, która jest bogata w kolagen, kwas hialuronowy, 
mangan, siarczan chondroityny oraz glukozaminę, zapewnia idealne wsparcie całego aparatu 
ruchu. Szczególnie polecany koniom młodym w celu prawidłowej mineralizacji kości. Dostarcza 
niezbędne ilości wapnia u ciężarnych i karmiących klaczy, wspomagająco w chorobach kości 
i stawów u starszych koni. Jest kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową budowę kości, tkanek i zębów. 
Wapń jest odpowiedzialny za prawidłowe skurcze mięśni, szczególnie serca. Odpowiada również 
za przekazywanie impulsów nerwowych. Niedobory wapnia w diecie mogą powodować zapalenie 
nasady kości oraz osłabienie układu kostnego. Niedobór wapnia negatywnie wpływa na kondycję 
i wytrzymałość zwierzęcia. Szczególnie zalecany dla koni żywionych wyłącznie zbożami o niskiej 
zawartości wapnia, a wysokiej zawartości fosforu (owies, otręby pszenne). Dieta koni 
użytkowanych wierzchowo oparta jest głównie na paszy treściwej, w której nie obserwuje się 
zazwyczaj niedoboru fosforu. Problemem natomiast może być zbyt niska ilość wapnia. 
Nieprawidłowy stosunek wapnia i fosforu prowadzi do takich schorzeń jak: wtórna nadczynność 
przytarczyc, gdzie kość zastępuje włóknista tkanka łączna. U młodych koni niedobór wapnia 
powoduje deformacje szkieletu oraz osteomalacje (zmniejszenie gęstości kości), osteoporoze. 
Wapń odgrywa również dużą rolę w trakcie laktacji i okresu okołoporodowego, klacze muszą 
otrzymywać odpowiednią ilość dobrze przyswajalnego wapnia w codziennej diecie. Wpływa to na 
jakość oraz ilość produkowanego mleka co zapewnia odpowiedni wzrost źrebaka.

MOCNE KOŚCI NATURALNY WAPŃ 
KOLAGEN + WITAMINY I MIKROELEMENTY

WSKAZANIA:

-  Uzupełniająco przy niedoborach.

-  Jako uzupełnienie diety bogatej w ziarna, a szczególnie w otręby  pszenne.

-  W okresie laktacji.

-  Kiedy stosunek fosforu i wapnia jest zaburzony 

   (prawidłowy Ca: P - 2:1).

-   U koni rosnących (tu stosunek powinien wynosić Ca: P - 1:1).

-   W okresie mineralizacji kości u młodych koni przygotowujących 

    się do zawodów.

-  W celu wsparcia aparatu ruchu.

-  W celu regeneracji organizmu po wysiłku. 

-  W przypadku urazów ortopedycznych, osteoporozie, artrozie 

   oraz po przebytych chorobach w celu regeneracji.

-  Dla wsparcia prawidłowego działania układu nerwowego 

   oraz pracy serca.

-  Wspomagająco przy bólach stawów, wzmacnia kości oraz zęby. 

Produkt ważny bezterminowo. 
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze pokojowej. Produkt jest 
w pełni bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie powoduje 
zanieczyszczenia środowiska.

I KOPYTA

NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Producent: ALVANAEKO Sp. z o.o.   |   Polska, 46-023 Osowiec, ul. Fabryczna 2a

www.alvanaeko.pl   |   e-mail: biuro@alvanaeko.pl   |   tel. 22 578 55 15

NATURALNY WAPŃ

NATURALNY WAPŃ ze skorupek jaj kurzych bez sztucznych dodatków 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.alvanaeko.pl 
www.facebook.com/Alvanaeko

Materiał paszowy 9.15.5

Skorupki jaj, suszone  |  Popiół surowy 93,73%

Zezwolenie na wytwarzanie: PL 1609084p

Data produkcji i numer partii na opakowaniu

Produkt nie generuje eksploatacji naturalnych zasobów skał wapiennych

DZIENNA DAWKA: Wymieszać z pokarmem lub dodać do jabłek, marchwi 
(ulubionych przysmaków naszego konia lub podawać z glukozą).
-  Młode konie, kucyki: 2 miarki dziennie 
   (w okresie mineralizacji kości 4 miarki dziennie).
-  Ogiery, konie sportowe: 4 miarki dziennie.
-  Klacze: 3 miarki dziennie (podczas rozpłodu oraz laktacji) 
   5,5 miarek dziennie. 

Produkt zgodny z przepisami antydopingowymi 
i dotyczącymi kontroli narkotyków Niemieckiego 
Związku Jeździeckiego (FN) dopuszcza się stosowanie 
tego produktu w warunkach konkurencji (zgodnych z ADMR). 
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