Kvasinky, sojová drť, vojtěšková moučka, řepná melasa, oxid hořečnatý,
uhličitan vápenatý vysrážený na povrchu vodních řas, proteinový
koncentrát ze sóji, fosforečnan vápenatý, lněný olej, mořská sůl, mořská
řasa, fumarát hořečnatý, rostlinný olej, anýz, česnek, kmín, fenykl, jetel,
ibiškový kořen

Atcom HUF-VITAL® je granulované doplňkové krmivo. Přidávejte doporučenou
dávku denně k hlavnímu krmení.

Obsažené látky:
bílkoviny

Doplňkové látky (v 1 kg)
19,9 %

tuky

3,5 %

vláknina

2,9 %

popel

18,5 %

vápník

2,1 %

fosfor

0,7 %

sodík

0,7 %

hořčík

2,0 %

lyzin

2,5 %

metionin

3,0 %

tryptofan

0,1 %

treonin

0,5 %

cystein

0,2 %

Vitamin A

250 000 IE

Vitamin D

15 000 IE

Vitamin E

3 000 mg

Vitamin C

5 000 mg

Vitamin B1

300 mg

Vitamin B2

150 mg

Vitamin B6

150 mg

Vitamin B12

1 200 ųg

Kyselina nikotinová

880 mg

Kyselina pantotenová

600 mg

Kyselina listová

100 mg

Biotin

120 000 ųg

Chlorid cholinový

1 500 mg

Betain

2 400 mg

Chorid železitý

1 000 mg

Mangan

1 500 mg

Zinek

4 000 mg

Měď

1 000 mg

Jód

12 mg

Selen

8 mg

Kobalt

10 mg

Lecitin (E 322)

40 000 mg

Křemelina (E 551 c)

25 000 mg

L-Lysin
DL-Mehionin
L-Threonin
L-Tryptophan
L-Cystein

N každých 100kg hmotnosti koně 30g HUF-VITALu
90g
120g
150g
180g
240g

Musím přidávat do krmení další minerály
nebo jiné látky?

Přidávání dalších doplňkových krmiv se nedoporučuje z důvodu udržení výživové
rovnováhy a vyloučení možnosti případného předávkování některým z prvků.

Několik slov k otrubám

Zkrmování velkého množství otrub se nedoporučuje protože otruby obsahují fytáty
(kyselina fytová). Ty ztěžují příjem železa a zpomalují vstřebávání dalších minerálů
nebo stopových prvků.

Atcom HUF-VITAL®
Je speciálně vyvinuto pro koně, kteří trpí problémy s kopyty,
jako jsou:
• suchá kopyta
• měkká rohovina
• praskliny nebo rozštěpy kopyta
• pomalu rostoucí kopyta
• sklony k hnilobě střelky nebo nemoci bílé čáry
• sklony k zánětům kopyta
• uvolněná kopytní stěna nebo dutiny ve stěně

A co dělat po ukončení léčebné kůry?

Po ukončení kůry (zlepšení problémů s kopyty asi po 9-12 měsících, zlepšení hřívy
a ocasu po 3 měsících, podpora výměny srsti asi po 4 týdnech, zlepšení celkového
všeobecného stavu asi po 1-2 měsících) by se měl HUF-VITAL® dále přidávat v
dávkách na úrovni zhruba 2/3 dávek léčebných, aby došlo k udržení již dosažených
výsledků. Alternativně je možné podávat také Atcom NUTRI-VITAL. Oba přípravky
je výhodné podávat dlouhodobě, trvale se tak zabrání nedostatku vitamínů a
minerálů.

Pavel Horák

Mobil: +420 777 223 829
Fax: +420 466 301 576
e-mail: info@materialpropodkovare.cz
internet: www.materialpropodkovare.cz

Další doporučení ke krmení.

Dbejte na dostatečnou dávku hygienicky nezávadného základního krmiva.
Doporučujeme dávku minimálně 1,5-2 kg sena na 100 kg hmotnosti koně na den
a tuto dávku rozdělit na minimálně 3 části v průběhu dne. Nedávejte Vašemu koni
jako jadrné krmivou žádnou silně mineralizovanou krmnou směs, aby nedošlo k
případnému předávkování nebo výživové nerovnováze.

HUF-VITAL®

Optimální zásobení organismu vysoce kvalitními živinami a
přírodními účinnými látkami ke zlepšení celkového stavu kopyta.

Atcom Horse GmbH
Riedweg 12
87757 Kirchheim

Tel: +49 (0) 82 66 / 86 96 51
Fax: +49 (0) 82 66 / 86 96 61
info@atcomhorse.de
www.atcomhorse.de
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Dávkování:

Pony 250-300kg: 		
Malí koně 300-400kg: 		
Lehcí teplokrevníci 450-500kg:
Těžcí teplokrevníci 600kg:
Chladnokrevníci 750-800kg:
(1 odměrka = 70g)

Atcom

CESTA KE ZDRAVÝM KOPYTŮM!

Složení HUF-VITALu®:

Cesta ke zdravým kopytům!

ATCOM HUF-VITAL®
Prémiové doplňkové krmivo bohaté na účinné látky
pro zlepšení růstu a kvality kopytní rohoviny.
Velké množství koní trpí v současnosti různými typy problémů s kopyty. Jejich
kopyta jsou buď příliš suchá nebo měkká, mají praskliny nebo dutiny, rohovina
pomalu roste, mají nízké patky nebo jsou náchylná k hnilobám, nemocem bílé
čáry nebo kopytním abscesům. Na takových kopytech také nedrží dostatečně
dlouho podkovy.
Příčiny těchto problémů často spočívají ve složení základního krmiva, které bývá
v porovnání s minulostí spíše chudé na živiny a minerály.
Navíc mají mnozí koně problém s nedostatečně vyvinutou střevní flórou a organismus tak nemůže optimálně využít živiny. Podávání velkého množství krmiva
bohatého na energii a škroby tento efekt ještě násobí. Proto je velmi důležitá
správná volba krmení a dodatečné přidávání živin.

Proč jenom biotin nestačí?
Mnozí chovatelé se pokoušejí vyřešit problémy s kopyty pouhým přidáváním
biotinu, ovšem bez výraznějšího úspěchu. Přidáváním samotného biotinu se
dosáhne pouze velmi mírného nebo vůbec žádného zlepšení. Vědecké studie prokázaly, že pouze velmi malá část koní s problémovými kopyty trpí nedostatkem
biotinu. U převažující části koní nedochází podáváním čistého biotinu k žádnému
zlepšení. Struktura kopytní rohoviny je u těchto koní obecně velmi rozměklá.
Organismu zde chybí nezbytné živiny pro vytvoření optimálního mezibuněčného
tmelu. Jak je obecně známo, jsou to zejména důležité sirnaté aminokyseliny, ale
mezi jinými také zinek.

Proč je vlastně Atcom HUF-VITAL® tak účinný?

Evropské půdy jsou chudé na selen.

Podávání HUF-VITALu zajišťuje kompletní doplnění denní dávky krmiva 23
účinnými látkami, mezi nimiž jsou především biotin, zinek, křemelina a lecitin,
stejně tak jako pro látkovou výměnu v játrech důležitý vitamín B12. Dále obsahuje
důležité doplňkové látky, jako jsou aminokyseliny metionin a cystein tvořící
keratin. Specifické přírodní látky z bylin, lněného oleje (s důležitými omega-3mastnými kyselinami), vojtěšky a mořských řas navyšují hodnotu skladby krmiva.
Navíc obsahují jednotlivé součásti krmiva další přírodní látky, jako např. inositol a
tyroxin.

Protože jsou půdy v Evropě obecně chudé na selen, obsahuje HUF-VITAL®
selen, který je nezbytný pro optimální látkovou výměnu. Tento prvek je často
zatracován, nicméně ve správných dávkách je to velmi důležitý stopový prvek.
Má prokazatelně antioxidační účinky a působí pozitivně na kosterní svalstvo,
játra, rozmnožovací orgány, na hormony štítné žlázy a imunitní systém. Selen
je považován za esenciální stopový prvek pro lidi i zvířata. Množství selenu
obsažené v Huf-Vitalu je vysoce pod úrovní toxické dávky.

Účinné látky obsažené v HUF-VITALu
• zvyšují vitalitu organismu
• optimalizují růst kopytní stěny, stejně jako kvalitu rohoviny
• usnadňují výměnu srsti a zabraňují tak s tím spojené ztrátě kondice
• zlepšují růst hřívy a ocasu
• zintenzivňují barvu a dodávají zdravý lesk srsti

Proto HUF-VITAL® zásobuje organismus nejenom živinami nezbytnými pro růst
kvalitní kopytní rohoviny, ale dodává tělu i kompletní spektrum živin, které
pozitivně působí na celý organismus.

• zlepšují všeobecný stav a vzhled koně
• zajišťuji komplexní zásobení koně všemi důležitými živinami vedle těch,
které jsou obsaženy v základním krmivu

Navíc kvasinky obsažené v HUF-VITALu stabilizují střevní flóru, čímž dále
napomáhají optimálnímu zužitkování základního krmiva. Byliny a stopové prvky
zlepšují zásobování buněk kyslíkem a vytvářejí biologické rezervy. Proto dochází
ke zlepšení kvality a růstu rohoviny a lepšímu prospívání celého koně.

To všechno jsou důvody proč je HUF-VITAL® již mnoho let úspěšně používán
jako doplňkové krmivo pro zlepšení kvality a růstu kopytní rohoviny. Navíc
dochází k jeho neustálému vylepšování na základě nejnovějších vědeckých
poznatků.

To jsou právě ty důvody, proč za více než 10 let fungování výrobek HUF-VITAL®
přesvědčil o své účinnosti celou řadu veterinářů, podkovářů a chovatelů.

HUF-VITAL® neobsahuje žádné živočišné bílkoviny!
Další výhodou je, že velké množství minerálů a stopových prvků
obsažených v přípravku jsou organické sloučeniny a vědecké studie dokazují, že organismus koně je dokáže mnohem lépe využít.

Přidáváním HUF-VITALu Vašim koním podpoříte výměnu srsti Vašeho koně, růst a
vzhled hřívy a ocasu, srst dostane intenzivnější barvu a lesk a dojde k optimálnímu využívání základního krmiva. Zřetelné výsledky je možné vidět již po 4-8
týdnech podávání.

Wachstum
1 Jahr

Atcom HUF-VITAL® neobsahuje žádné umělé aroma ani konzervanty. Krmivo je vyráběno v souladu s vysokými německými kvalitativními standardy
pro výrobce krmivových doplňků a výrobce je certifikován dle
ISO 9001-2000.
Wachstum
1/2 Jahr

