ALAVIS™ TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ
Tréninková centrála dostihových koní Valencio Holčák
Podáván koním – plemeno, věk, pohlaví:
Plemeno A1/1, Věk: od 3 do 11-12 let. Všem koním, kteří to potřebují po dobu jejich aktivní kariéry.
Důvod podávání:
Dostihový kůň je vystavován vysokému zatížení pohybového aparátu. Zvláště překážkoví koně, kdy
kloubní systém je při doskocích hodně namáhaný. Tím může docházet k opotřebování kloubního
systému. Našim koním se snažíme dávat 100 % péči. Za naši dlouholetou praxi nám prošlo rukama
spoustu koní z různými problémy pohybového aparátu. Vyzkoušeli jsme několik druhů a možností
kloubní výživy. Závěrem můžu říct, že nejdůležitější je prevence. A to systematický trénink,
zodpovědné zahřátí a protažení před tréninkem, respektování výkonnostních možností koně, trénování
po tréninkových drahách s různých směsí, zajišťující ideální pružnost pod kopyty. Vyvarovat se
zatěžování koní po tvrdé vyschlé zemi. Krmení úměrné dané fázi tréninkového cyklu, aby maximálně
pokrylo výživné potřeby koně. A v neposlední řadě hlavně u starších koní péče o kloubní systém. Jak
jsem řekl na začátku, vyzkoušeli jsme v naší praxi spoustu přípravků, proto můžu zodpovědně říct, že
ALAVIS™ Triple Blend Extra je prostředek, který funguje a našim koním pomáhá.
Jak dlouho podáváno:
Dvě léčebné kúry během roku. Po sezóně a v půlce sezóny.
Výsledek podávání:
Zbavení se bolesti, lepší flexibilita kloubů. Starší koně jako kdyby omládli. Jde vidět, že to pomáhá a
přispívá k lepší životní úrovni našich koní. Pozoruji i lepší regeneraci po zátěži a náš kovář si pochvaluje
dobrou kvalitu kopyt. Když to shrnu, to vše přispívá k lepší výkonnosti a spokojenosti koní.

ALAVIS™ TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ
Komplexní kloubní výživa pro koně. Kombinace chondroprotektivních látek (glukosamin
sulfátu a chondrioitin sulfátu), látky MSM a značkových kolagenů COLLYSS™ a CARTIDYSS™.
ALAVIS™ Triple Blend Extra Silný obsahuje kombinaci glukosamin sulfátu, chondroitin sulfátu,
látky MSM a značkových kolagenů COLLYSS™ a CARTIDYSS™.
ALAVIS™ Triple Blend Extra Silný je vhodný pro regeneraci pohybového aparátu, zejména
pro preventivní podávání u hříbat a koní v pracovní a sportovní zátěži.

Glukosamin sulfát a chondroitin sulfát
Glukosamin sulfát a chondroitin sulfát tvoří přirozenou součást kloubní chrupavky a synoviální
tekutiny. Chondroitin sulfát má význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tak správnou
funkci chrupavky, její pevnost, pružnost a odolnost. Mechanizmus účinku obou těchto látek je společný
a spočívá v chondroprotektivním (chrupavku chránícím) působení. Účinek zahrnuje regeneraci kloubních
chrupavek a tkání, zlepšení pohyblivosti, a tím podstatně pozitivně ovlivňuje zdravotní kondici zvířete.

MSM – Methylsulfonylmethan
MSM - Methylsulfonylmethan je přírodní látka obsahující organicky vázanou síru, která je zapojena
do procesu tvorby kolagenu, zpevňuje vazy a šlachy, působí relaxačně a regeneračně na svaly. MSM se
podílí nejen na omezení bolesti kloubů, ale díky svým antioxidačním a detoxikačním účinkům také
na odbourání poškozené tkáně. K potlačení bolesti je vhodné užívat MSM i u poúrazových a pooperačních
stavů, kde bylo navíc zjištěno lepší hojení ran. MSM má analgetický, protizánětlivý, vasodilatační
a antiedematózní účinek. Má své uplatnění také při odstranění bolestí svalů, svalových křečí a také bolestí
šlach.

COLLYSS™
COLLYSS™ - kolagen typu I v nejvyšší kvalitě – se vyskytuje v silně zatěžovaných strukturách, jako jsou
šlachy a vazivové chrupavky. Je odolný v tahu, a proto je velmi důležitý pro pevnost šlach a tím
i pro zpevnění pohybového aparátu. Tento kolagen se dále vyskytuje v kostech a kůži. Kolagen typu I
COLLYSS™ je patentově vyráběný čištěný kolagenový hydrolyzát získávaný z chrupavek mořských ryb.

CARTIDYSS™
CARTIDYSS™ - kolagen typu II v nejvyšší kvalitě – udržuje tvar chrupavky a brání její deformaci. Kolagen
typu II je součástí hyalinní a elastické chrupavky a je odolný v tlaku. CARTIDYSS™ je čištěný kolagenový
hydrolyzát získávaný z chrupavek rejnoků

Spektrum účinků přípravku ALAVIS™ Triple Blend Extra Silný:
 výživa, ochrana a regenerace kloubních chrupavek a tkání
 zmírnění bolestí pohybového aparátu
 zlepšení pohyblivosti, větší fyzická výkonnost
 zpomalení až zastavení dalšího poškozování kloubních chrupavek
 prodloužení aktivního věku zvířete
 zlepšení celkové zdravotní kondice

Veterinární přípravek je schválen pod ÚSKVBL číslem 130–16/C a je volně prodejný.

ALAVIS™ MSM PRO KONĚ
Tréninková centrála dostihových koní Valencio Holčák
Podáván koním – plemeno, věk, pohlaví:
Plemeno A1/1, převážně mladí koně 2 až 5 let
Důvod podávání:
Určitě rychlejší regenerace po tréninku. Zkvalitnění vývoje růstu mladých koní a jejich adaptaci
na zátěž. Prevence proti poškození svalových vláken.
Jak dlouho podáváno:
Dvakrát ročně anebo podle aktuální potřeby.
Výsledek podávání:
Tenhle přípravek používáme především u mladých a rovinových koní. Pozoruji lepší regeneraci
po tréninku. Koně jsou vyrovnaní a klidní. Je to způsobeno tím, že vyplavování kyseliny mléčné
po zátěži je ve svalech nepříjemné, svaly bolí a z toho důvodu může být kůň zatuhlý a taky nervózní.
Na tohle Alavis MSM výborně funguje.
Za vše mluví, výsledky našich koní, včetně našich DERBY vítězů.

ALAVIS™ MSM PRO KONĚ
Veterinární přípravek pro koně proti zánětu a bolesti a na zpevnění vazů a šlach.
Ultra čistá podoba látky MSM v kombinaci se značkovými kolageny COLLYSS™ a CARTIDYS™.
Vhodné po úrazech a operacích.
ALAVIS™ MSM pro koně obsahuje ultra čistou podobu látky MSM v kombinaci se značkovými kolageny
COLLYSS™ a CARTIDYSS™.
ALAVIS™ MSM pro koně má prokázané analgetické (bolest tišící) a antiflogistické (protizánětlivé)účinky.
Snižuje produkci mediátorů zánětu, napomáhá zlepšení fyzické kondice, zpevňuje vazy a šlachy, chrání
namáhané klouby a zlepšuje jejich funkci. Při užívání přípravku ALAVIS™ MSM pro koně bylo zjištěno
lepší hojení ran, proto je vhodné ho užívat u poúrazových a pooperačních stavů.
ALAVIS™ MSM pro koně se díky svým antioxidačním a detoxikačním účinkům podílí také na odbourání
poškozené kloubní tkáně. Lze ho také úspěšně využít v alergologii pro zmírnění alergických projevů. Také
podporuje obnovu srsti a kopytní rohoviny.
ALAVIS™ MSM pro koně lze podávat i preventivně, kdy v těle není zánět. Není-li v těle zánět, využívá se
látka MSM pro regeneraci a relaxaci svalů a pro zpevnění kolagenních vláken, která jsou nejen ve vazech
a šlachách, ale i ve vláknité složce chrupavek a kostí, a tím dojde ke zpevnění jak chrupavek, tak kostní
tkáně. Pomocí látky MSM tedy dochází ke zpevnění celého pohybového aparátu.

MSM – Methylsulfonylmethan
MSM – Methylsulfonyl¬methan je látka obsahující organicky vázanou síru, která působí na zpevnění vazů
a šlach, potlačení zánětu a bolesti a na regeneraci a relaxaci svalů. Dále vykazuje silné antioxidační a jiné
pozitivní účinky a je jedinečným zdrojem sirných sloučenin, které v organizmu pozitivně působí, a to
zejména v poškozené kloubní chrupavce. Síra je mimo jiné zapojena do procesu tvorby kolagenu a glukosaminů – základních stavebních látek kloubních chrupavek a pojivových tkání.

COLLYSS™
COLLYSS™ - kolagen typu I v nejvyšší kvalitě – se vyskytuje v silně zatěžovaných strukturách, jako jsou
šlachy a vazivové chrupavky. Je odolný v tahu, a proto je velmi důležitý pro pevnost šlach a tím
i pro zpevnění pohybového aparátu. Tento kolagen se dále vyskytuje v kostech a kůži. Kolagen typu I
COLLYSS™ je patentově vyráběný čištěný kolagenový hydrolyzát získávaný z chrupavek mořských ryb.

CARTIDYSS™
CARTIDYSS™ - kolagen typu II v nejvyšší kvalitě – udržuje tvar chrupavky a brání její deformaci. Kolagen
typu II je součástí hyalinní a elastické chrupavky a je odolný v tlaku. CARTIDYSS™ je čištěný kolagenový
hydrolyzát získávaný z chrupavek rejnoků

ALAVIS™ MSM pro koně je vhodný zejména při těchto potížích:
 při chronické myalgii (bolesti svalů) a při svalových křečích
 při degenerativních a zánětlivých postiženích pohybového aparátu,
jako je zánět kloubů (arthritis), zánět kloubní hlavice (epifyzitis),
 zánět škáry kopytní (laminitis)
 při onemocnění střelky kopytní
 při bolestech bederní části páteře (lumbalgii)
 při zánětu pohrudnice (pleuritis)
 při prasklinách kopytního pouzdra

Veterinární přípravek je schválen pod ÚSKVBL číslem 173–03/C a je volně prodejný.

