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Equi-ATP, produkty firmy Superfix.

Equi-ATP



Equi-ATP - więcej energii, lepsza elastyczność mięśni

Komórki uzyskują energię przez rozkład glukozy w mitochondrii. Przemiana glukozy jest 
skomplikowanym procesem, w czasie którego potrzebne są liczne enzymy. Molekuła zwana 
adenozynotrifosforanem służy do przechowywania i transportu energii.

Intensywny wysiłek wymaga szybkiego zastrzyku energii, która jest generowana w sposób 
beztlenowy. Niedobór adenozynotrifosforanu jest przyczyną nadprodukcji kwasu mlekowego, 
którego obecność przyczynia się do zwiększenia zmęczenia, uczucia sztywności i skurczów.

Produkt Equi-ATP firmy Ecuphar jest suplementem diety o smaku jabłkowym. Zwiększa energię
i uelastycznia mięśnie u koni. Zawiera ważne witaminy, które dodają koniowi energii i pomagają 
utrzymywać jego dobry stan zdrowia.

Equi-ATP zawiera ekstrakt z kasztanowca, który wspomaga krążenie w mięśniach i zapobiega 
skurczom. Suplement zawiera również D-rybozę, prosty cukier, który naturalnie występuje
w każdej żywej komórce. D-ryboza jest szczególnie przydatna po treningu gdyż skraca okres 
regeneracji organizmu po wysiłku. 

Equi-ATP jest idealnym dodatkiem w przygotowywaniu konia do wyścigów lub ciężkich wysiłków 
fizycznych, ponieważ: daje więcej energii do mięśni, poprawia wydajność i wytrzymałość, wspiera 
krążenie w zmęczonych nogach, przyspiesza regenerację po treningu i wyścigu oraz eliminuje 
sztywność mięśni.

Opakowanie: 1 kg o smaku jabłkowym.

Dawkowanie: 1 miarka (30g) na dzień.

Skład (zawartość na kilogram):

Karma właściwa
Dekstroza
D-Ryboza
Kasztanowiec zwyczajny
Jarząb pospolity

Witaminy
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B3
Witamina B5
Witamina B6
Witamina B12
Witamina C
Witamina E
(D-alfa-tokoferol)

100 g
30 g
30 g

38.100 mg
665 mg
2500 mg
890 mg
3.140 mg
0,22 mg
75.000 mg
41.120 mg
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Witaminy i pro witaminy
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B3
Witamina B5
Witamina B6
Witamina B12
Witamina C
Witamina E 
(D-alfa-tokoferol)
Inozytol
Cholina

Aminokwasy
L-leucine
L-isoleucine
L-carnitine
L-valine
L-arginine
L-tryptophan

5 g
4 g
3 g

2,5 g
1 g

500 mg
35,2 mg
50 mg
35,2 mg
100 mg
100 mg
3.000 mg

1.500 mg
500 mg
600 mg

3000 mg
2000 mg
600 mg
500 mg
300 mg
300 mg

Equi-COMPETITION - więcej energii, szybka eliminacja kwasu mlekowego

Equi-Competition zapewnia energię w wypadku zmęczenia oraz umożliwia szybki powrót do sił 
po ciężkiej pracy.

Equi-Competition to formuła z właściwościami przeciw przeciążeniowymi, specjalnie 
zaprojektowana z myślą o utrzymaniu stawów i mięśni giętkimi i optymalizacji fizycznych 
zdolności.

Equi-Competition zawiera wszelkie potrzebne substancje do produkcji energii i pozwala też 
unikać wydzielania kwasu mlekowego. Zawiera również D-rybozę, która jest szczególnie 
przydatna po zawodach i wyścigach gdyż skraca okres regeneracji organizmu po wysiłku.

Opakowanie: 1 saszetka 40 g | pudełko 480 g (12 saszetek).

Dawkowanie: po jednej saszetce dziennie przez dwa dni przed, w czasie i dwa dni po zawodach.
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Skład (zawartość na saszetkę):

Karma właściwa
Ryboza
Kadzidłowiec mielony
Wiązówka błotna
Maca
Dekstroza
Kasztanowiec zwyczajny
Czarna porzeczka 


