
   

SYNOVIUM® PREFIT
Uitgebalanceerd vitamine- en mineralenpreparaat voor 
paarden. Prefit is te gebruiken in perioden van intensieve 
training, sportprestaties en indien extra aandacht voor het 
behoud van een goede weerstand gewenst is, bijvoorbeeld 
gedurende transport. Prefit bevat een uitgebalanceerde 
samenstelling met hoogwaardige vitaminen, mineralen, 
sporenelementen en whey om uw paard zich optimaal fit te 
laten voelen. Dit supplement kan worden ingezet bij tekort 
aan vitamines in voeding. Goed te gebruiken bij zware 
training, transport en bijvoorbeeld seizoenswisselingen. 

GEBRUIK
Paard: dagelijks 40 gram toevoegen aan het voer. Indien 
gewenst de dosering verhogen tot 80 gram per dag.
Pony: dagelijks 20 gram toevoegen aan het voer.
Veulen: dagelijks 5-10 gram toevoegen aan het voer.

Maatschepje van 30 ml bevat 23 gram.

Tijdens perioden waarin de dieren veel kracht of 
langdurige inspanning moeten leveren, kan de dosering 
worden verdubbeld. Ook tijdens dracht, lactatieperiode 
of na ziekte kan de dosering tijdelijk worden verdubbeld.

ANALYSE
Fosfor (P)   11.715,1 mg Calcium (Ca)   13.426,6 mg
Ruw eiwit   75.000 mg Ruwe as         90.000 mg

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

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

NETTO HOEVEELHEID
Petpot van 2 kg

SAMENSTELLING 
Dextrose, Weipoeder, Kelp (Fucus vesiculosus L.),
Aroma’s van appel

Toevoegingsmiddelen 
Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg)
Vitamines / vitamins
Vitamin A 900.000 IU
Vitamin B1 / Thiamine mononitrate  230 mg
Vitamin B2 / Riboflavin  250 mg
Vitamin B3 / Nicotinic acid  313 mg
Vitamin B5 / Pantothenic acid  138 mg
Vitamin B6 / Pyridoxin Hydrochloride 260 mg
Vitamin B12 / Cyanocobalamin  0,5 mg
Folic Acid  30 mg
Biotin  5 mg
Vitamin C  12.375 mg
Vitamin D3  200.000 IU
Vitamin E / all-rac-alpha-tocopheryl acetate  300 mg
Vitamin K  380 mg

Mineralen en spoorelementen / minerals and
trace elements
Copper (chelate of amino acids) 20 mg
Sodium Molybdate  5 mg
Selenium (Se) / Sodium selenite  5 mg
Iron / Ferrous sulphate monohydrate  200 mg
Iodine / Calcium Iodate  20 mg
Cobalt (as sulphate)  20 mg
Manganese (chelate of amino acids)  225 mg
Zinc (chelate of amino acids)  225 mg

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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