
   

SYNOVIUM® MSM OPTIMAL-C
MSM is een voederadditief voor mens en dier. Het bevat een 
hoog gehalte biologisch beschikbare zwavel. Het paard kan deze 
zwavelatomen gebruiken in de aminozuur- en eiwit-synthese. 
MSM wordt ingezet voor het gezond houden van voornamelijk 
spieren (spierstofwisseling), pezen en banden (aanhechting).

Vitamine C versterkt de werking van MSM, Vitamine C is 
een sterke antioxidant en stimuleert het immuunsysteem. 
MSM OPTIMAL-C is wetenschappelijk onderbouwd 
voedingssupplement en is bij vele paardenartsen verkrijgbaar. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat MSM een 
beschermend effect heeft op bepaalde letsels tijdens training 
en wedstrijden. Dit effect wordt versterkt door toevoeging 
van Vitamine C. (Acta Vet Scand. 2008 Nov, 7, Maranon et al). 
Onderzoek toonde aan dat herstel na inspanning met MSM 
Optimal-C veel sneller gaat (ongeveer 2-4x).
Dit product is een unieke en natuurlijke formule van 
verschillende voedingsadditieven. Ondersteunt sneller 
herstel van spier- en peesweefsel bij paarden na training. 
Zeer geschikt voor meerdaagse wedstrijden. 

SAMENSTELLING
Voedermiddelen:
Methylsulfonylmethaan (MSM)  320 000 mg/kg
Toevoegingsmiddelen:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine C     100 000 mg/kg

GEBRUIK
Paard: dagelijks 40 gram toevoegen aan het voer. 
Pony: dagelijks 20 gram toevoegen aan het voer. 
Niet gebruiken bij veulens.
Of zoals voorgeschreven door uw dierenarts.
Een afgestreken maatschep bevat 40 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 1,5 kg

ANALYSE
Ruw eiwit: 9,4%
Ruwe celstof: 4,9%
Ruw vet: 2,6%
Vochtgehalte: 30,8%

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 
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