
CMV Sport
Здраве

Хранителна добавка

Формулата на CMV Sport е създадена с цел да се подсигури натрупването на липоразтворимите витамини (разтворими 
в мазни вещества) в организма. Тези витамини (A, D3, E, K3, C, холин) подновяват храносмилателните и дихателните 
клетки, както и клетките на ретината. Те доставят калциев фосфат на костите, подпомагат протеиновата им структура и 
са незаменими при възпроизводителната и мускулната дейност. Те стимулират имунната система, помагат за 
съхраняването на други витамини в организма, имат антиинфекциозно действие и подпомагат растежа.

НАЛИЧЕН В ОПАКОВКИ ОТ: 1 кг
СЪСТАВ: калциев карбонат, бикалциев фосфат, натриев хлорид, биологична меласа, магнезиев оксид, сорбитол 100 мг/кг, минерали, 
морски минерали, калциев фосфат, микроелементи, витамини, аминокиселини.
АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: пепел 60.05%, протеини 1%, мазнини 0.05%, целулоза 0.05%, лизин 350 мг/кг, метионин 240 мг/кг, калций 
24%, фосфор 12%, магнезий 3%, натрий 2%.

• Елементите с минимално съдържание (желязо, манган, мед, 
цинк, кобалт, сяра, йод, селен) са: антиинфекциозни, антивирусни, 
противовъзпалителни, антиалергични, забавят стареенето, анти 
анемични, противопаразитни, въздействат върху сърцето, 
възпроизводството, растежа, регулирането на телесната топлина. 
Това са основните им качества, а имат и още много.
• Конете в период на линеене, бременните или кърмещи кобили, 
както и жребчетата използват тези съставки за да подновят 
козината си и да подсилят своите опашки, гриви и копита, да 
подхранват зародиша или жребчето. Приемът  на CMV Sport цели 
да помогне в тези моменти на повишени нужди, но не може да 
замени подходящата балансирана диета, която посреща всички 
нужди на коня.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОДУКТА?
• Да се дава всяка втора седмица.
• Коне и големи понита: 20 гр/ден.
• Понита: 10 гр/ден.
• Може да се използва при растящи животни, за общо укрепване, 
по време на линеене, бременност и кърмене.
• За употреба само при животни.

CMV SPORT
• CMV SPORT повишава ефективността на витамините и 
минералите.
• Със своя състав от витамини, аминокиселини, минерали, 
микроелементи, CMV Sport развива и оптимизира физическите и 
психологическите възможности на животните.
• Освен това CMV Sport осигурява хидроразтворими витамини 
(разтворими във вода), които не могат да се съхраняват от 
организма. Затова е жизненоважно да бъдат ежедневно добавяни 
в храната. Тези витамини (B1, B2, B5, B6, B12, PP) имат 
антиинфекциозно действие, регулират температурата и 
подпомагат растежа. Важни са за нощното зрение, както и за 
нервните и дихателните клетки. Те са също така важни за 
образуването на хемоглобина и за сърдечния ритъм. Синтезират 
червените кръвни клетки, съдържащи антитела. 
• Метионинът и лизинът (аминокиселини), от които е изграден CMV 
Sport, защитават черния дроб и подпомагат растежа. 
• Минералите (калций, фосфор, магнезий, натрий) са незаменими 
при растежа, за костната структура и за нервните импулси. Всички 
те могат да бъдат открити в скелета, кръвта и лимфата. Те 
укрепват сърцето и балансират киселинната основа на тялото.


