
   

SYNOVIUM® MYOBUILDER
Myobuilder is ontwikkeld voor de atleet die in de opbouwfase 
van de training zit. De combinatie van natuurlijke spiereiwitten, 
L Carnitine en Gamma Oryzanol maakt snellere opbouw van 
spieren mogelijk. Een goede spiermassa helpt blessures te 
voorkomen en zorgt voor betere prestaties.

Het spierstelsel is enorm belangrijk voor het goed functioneren 
van het paard. Het hebben van een krachtige spiermassa 
kan blessures voorkomen door steun te bieden aan het 
skelet en de gewrichten. Gamma Oryzanol is een natuurlijk 
product dat de spiermassa helpt vergroten en bijdraagt 
aan een juiste spierkracht. Dit voedingssupplement voor 
paarden is een unieke en natuurlijke formule van verschillende 
voedingsadditieven. Het bevat onderstaande toegevoegde 
ingrediënten. Dit product is wetenschappelijk onderbouwd 
en is verkrijgbaar bij de paardenarts.

SAMENSTELLING
Sojabonen geëxtrudeerd, dicalciumfosfaat, calciumcarbonaat, 
calciumhydroxymethylbutyraat (3000 mg / 40 gr),   
gamma-oryzanol (1625 mg / 40 gr), Psyllium Husk.

Toevoegingsmiddelen
L-carnitine  2500 mg / 40 gr
Vitamine E  12,5 mg / 40 gr

GEBRUIK
Paard: dagelijks 50 gram toevoegen aan het voer. 
Pony: dagelijks 25 gram toevoegen aan het voer. 
Niet gebruiken bij veulens.
Voor een optimaal resultaat wordt een kuur van 2 maanden 
aanbevolen en dient het paard in training te zijn.
Of zoals voorgeschreven door uw dierenarts.
Een afgestreken maatschep bevat 50 gram.

WAARSCHUWING
Buiten bereik van kinderen houden.
Sluit de pot goed af.

BEWAREN
Bewaren onder de 25°C.
Niet in de vriezer bewaren.

NETTO HOEVEELHEID
Petpot van 1,6 kg

ANALYSE
Ruw eiwit: 14,7%
Ruwe olie en vetten: 9,81%
Ruwe celstof: 4,2%
Ruwe as: 35,8%
Calcium: 11,13%
Fosfor: 4,82%
Natrium: 0,52%

De gebruikte ingrediënten komen niet voor in  
de FEI Clean Sport Prohibited Substance 
 Database (dopinglijst). Dit product test niet 
 positief. Houd rekening met geldende regels 
van uw federatie tijdens wedstrijden.

OPERATOR Synovium® is a registered 
trademark of Vetmarx B.V. NL, 
Nieuweweg 19, 3612 Tienhoven - NL 
www.synovium.eu - info@synovium.eu - 
www.facebook.com/synovium
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