
   

SYNOVIUM® MGNIUM
Synovium MGNIUM is een voedingssupplement 
voor paarden dat meerdere vormen van magnesium 
bevat. Magnesium speelt een zeer belangrijke rol in 
de fysiologie van de spier- en zenuwcellen. Een tekort 
aan magnesium kan zich uiten als nerveusheid en een 
onvermogen van de spiercellen om te ontspannen. 
Daarnaast kunnen er bij een tekort van magnesium 
vormen van spierpijn optreden, die allen leiden tot 
prestatievermindering. Dit kan leiden tot problemen als 
veranderende verdeling van lichaamsvet en problemen 
van de huid. MGNIUM biedt een juiste ondersteuning 
bij het aanvullen van magnesium van het dagelijks 
rantsoen. MGNIUM bevat een unieke en natuurlijke 
formule van verschillende voedingsadditieven. Dit 
product is bij vele paardenartsen verkrijgbaar. Mgnium 
bevordert concentratie en wordt ingezet bij verzorging 
van zwaarbelaste spieren. Bevat 2 vormen magnesium: 
magnesiumchelaat en magnesiumoxide in combinatie 
met B-vitamines. 

SAMENSTELLING
Magnesiumchelaat oxide, sojaboonextract, 
magnesiumoxide, calciumcarbonaat, lignocellulose

Additieven per kg:
Vitamine B1 10 000mg Vitamine B6 10 000mg

GEBRUIK
Paard: dagelijks 57 gram toevoegen aan het voer. 
Pony: dagelijks 28 gram toevoegen aan het voer. 
Veulen: dagelijks 19 gram toevoegen aan het voer.  
Of zoals voorgeschreven door uw dierenarts.
Een afgestreken maatschep bevat 57 gram.

WAARSCHUWING
Buiten bereik en zicht van kinderen 
 houden. Sluit de verpakking goed af.

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

NETTO HOEVEELHEID
Petpot van 1,5 kg of emmer van 4,5 kg

ANALYSE
Ruw eiwit: 12% Ruwe as: 60,5%
Ruwe celstof: 2.4% Magnesium: 35,3%
Ruw vet: 5,51% Natrium: 0,2%
Vochtgehalte: 4,36%

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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