ActiSport
Een beroepsfokker, hondensporter en liefhebber weet als geen ander
hoe belangrijk het is om (werkende) honden te beschermen tegen
ziekten die rasgebonden zijn of een gevolg zijn van de activiteit die zij
uitvoeren. Een professioneel supplement, in combinatie met premium
kwaliteit hondenvoer, kan hierin het verschil maken.
ImperialFood ActiSport is een mix van vitaminen, aminozuren
(lysine, methionine, taurine, tryptofaan), L-Carnitine, maltodextrine,
beta-glucan, mannan oligosacchariden, fructo-oligosachariden en v
oligopeptide. Het is een professioneel energie supplement, specifiek
voor het optimaliseren van atletische inspanning en het herstel van
spieren.


Aminozuren en L-carnitine: Voor het sterker maken van
spieren en het optimaliseren van het herstel na het
sporten.



Maltodextrine is een snelle en lichtverteerbare bron van
energie. Het zorg voor langzame afgifte van koolhydraten
en levert het lichaam snel nieuwe energie, wat vaak
gewenst is als er veel energie verbruikt wordt tijdens zware
inspanning.



Vitamine B1, B6 en Methionine: ter stimulering van de
natuurlijke productie van creatine. Creatine is een
lichaamseigen stof die voorkomt in de spieren. Creatine
speelt een belangrijke rol bij het opslaan, transporteren en
bufferen van energie. Via het bloed wordt de creatine
vervolgens getransporteerd naar daar waar extra energie
nodig is.



Choline, betaine en gist: Leverbeschermende functie

ImperialFood wordt veel gebruikt door prominente professionals in de hondenwereld.
Zij waarderen het voer om de volledige en evenwichtige samenstelling voor zowel
dagelijks gebruik als wedstrijdvoer.
Het product wordt geproduceerd volgens erkende ethische codes en HACCP
richtlijnen. Deze Europese norm legt voorwaarden op voor opslag, transport en
bereiding van voeding. De filosofie van het bedrijf is gericht op het zo zorgvuldig
mogelijk selecteren van de hoogwaardige grondstoffen. Hier wordt veel aandacht aan
besteed. De grondstoffen worden verkregen uit de humane voedingsindustrie. De
grondstoffen zijn van Italiaanse afkomst en waar mogelijk lokaal verkregen. Ze worden
door middel van een zorgvuldig onderzoek geselecteerd, om een compleet en volledig
natuurlijk product te produceren. Ook is het product volledig vrij van
conserveermiddelen en Genetische Gemodificeerde Organismen. (GGO-vrij)

Analythische bestanddelen:
Ruwe vetten
6,0%

Ruwe as
10,5%

Ruwe eiwitten
47,3%

Ruwe celstof
2,1%
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Samenstelling: tarwebloem, kaliumchloride,
calciumcarbonaat, mono calciumfosfaat, biergist,
magnesiumoxide, fructooligosaccharides, beta-glucanen,
zwavel
Nutritionele toevoegingsmiddelen/Kg. vitaminen, provitaminen en subst. met
soortgelijk effect: 3a672a Retinyl acetaat/Vit. Een 1000000 UI, E671 vitamine D3
60000 UI, 3a700 vitamine E 50000 mg, 3a820 vitamine B1 2000 mg, vitamine B2 1500
mg, 3a831 vitamine B6 500 mg, vitamine B12 10 mg, 3a314 Niacine (Vit. PP) 2000 mg,
3a880 Biotine (Vit. H) 10 mg, 3a300 vitamine C 30000 mg, 3a710 Menadione natrium
bisulfiet/Vit. K3 200 mg, 3a925 betaïne 10000 mg, 3a910 l-Carnitine 200000 mg, 3a841
Calcium D-pantothenaat 1500 mg, 3a316 Acid folic 300 mg, 3a890 Cholinechloride 5000
mg. aminozuren, de zouten en analogen: 3c 301 DL-Methionine 30000 mg, 3.2.3 LLysine 200000 mg, 3a370 L-Taurine 10000 mg, 3.4.1 L-tryptofaan 2000 mg.
verbindingen van sporenelementen: E 1 ferro carbonaat 7000 mg, kaliumjodide 3b201 27
mg, E 5 mangaanoxide 12900 mg, E 4 Cupri-sulfaat pentahydraat 3137 mg, E 8 seleniet
natrium 13 mg, 3b812 organisch selenium 2727 mg 3b603 zinkoxide) 3738 mg, 3b607
zink chelaat van hydroxy van glycine 11450 mg.siliciumdioxice E551b 10.000mg

LET OP! Te gebruiken hoeveelheid: 5ml per 30kg
lichaamsgewicht. Koel, droog en donker bewaren. Zorgvuldig
sluiten na gebruik.
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