
   

SYNOVIUM® HIPPOCHOL
SYNOVIUM HIPPOCHOL is een voedingssupplement 
voor paarden dat dient als ondersteuning voor de 
leverfunctie. De lever is een orgaan dat een belangrijke 
rol speelt bij verschillende vitale stofwisselingsfuncties, 
zoals productie van gal en daarnaast de stofwisseling van 
koolhydraten, vet en eiwitten. Het is van groot belang 
dat de lever optimaal functioneert om zoveel mogelijk 
voedingsstoffen uit het voer te benutten en tevens 
afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen.

Choline is een semi-essentiële voedingsstof is die nodig is 
voor de aanmaak van lecithine en acetylcholine. Wanneer 
er een tekort is in het lichaam aan het essentiële aminozuur 
methionine wordt er te weinig choline aangemaakt.
Hippochol is goed voor de lever en ondersteunt 
de reinigende werking van de lever. Tijdens 
seizoenswisselingen en verharen kan het zinvol zijn 
preventief Hippochol aan uw paard toe te dienen. Dit 
zorgt er voor dat uw paard beter zijn vacht kan wisselen 
en zijn winterhaar gemakkelijker verliest.

SAMENSTELLING
Toevoegingsmiddelen:
Technologische toevoegingen:
Sorbitol 528 mg/L

Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Choline Chloride 150 mg/L
Methionine 10 mg/L

GEBRUIK
Paard en pony: dagelijks 1½ dopje over het voer,  
kuur van 10 dagen. Niet gebruiken bij veulens.

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

BEWAREN
Droog bewaren op kamertemperatuur  
(15-25°C).  
Niet in de vriezer bewaren.

TENMINSTE HOUDBAAR TOT
Zie vervaldatum op de verpakking.

NETTO HOEVEELHEID
Fles van 1L

ANALYSE
Ruwe celstof: <0,3% Natrium 0,36%
Ruwe as: 1,3% Ruw eiwit: 7,6%
Ruw vet: 32,8% Vochtgehalte: 46,8%

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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