EXZEM – PLUS
produkt dla koni
z problemami skórnymi

Właściwości:
Exzem – Plus został przygotowany z myślą o koniach chorujących na letnie egzemy bądź dla
tych ze skłonnościami i początkowymi objawami tej choroby. W początkowej fazie zalecane
jest stosowanie preparatu przez okres od 1 roku do 3 lat, bowiem w tym okresie kształtuje się
decydująca reakcja organizmu na czynniki wywołujące egzemy.
Działanie:
Exzem – Plus jest preparatem składającym się z krystalicznych, poddanych
mikromechanicznej obróbce minerałów naturalnych (( Ca0,33Na0,06K0,15Mg0,06)[AlSi5012]·3,5
H20) zawierających specjalną krystaliczną siatkę, składającą się ze specyficznych
„siatkowych warstw”. Każdy pojedynczy kryształ ma zdolność przyciągania do tej swojej
„pustej przestrzeni” wiele naturalnie związanych makro- i mikroelementów. W ściśle
określonych warunkach (wilgotność, ciepło i kwaśne środowisko – warunki panujące w
żołądku i jelicie cienkim konia) ta krystaliczna siatka minerału „oddaje” do organizmu
zawarte w niej substancje czynne. Wówczas przestrzeń kryształu jest ponownie pusta i może
zapełnić się nowymi makro- i mikroelementami. Natomiast szkodliwe dla organizmu toksyny
są w siatce wiązane i w następstwie wydalane z organizmu, przy czym prep. Exzem – Plus nie
ulega resorbcji. Do substancji szkodliwych należą: amoniak, wolne rodniki, metale ciężkie
(np. ołów, kadm), substancje wywołujące alergie (aflatoksyny, antygeny ze związków
białkowych) itp.
W przypadku konsekwentnego i regularnego stosowania preparatu Exzem-Plus organizm
konia, dzięki zdolności wyłapywania i usuwania toksyn i metali ciężkich, jest stopniowo
uwalniany od ich szkodliwego działania. Jest to najprawdopodobniej najlepsza i
najskuteczniejsza obrona przeciwko letnim egzemom!
Zastosowanie:
W przypadku koni podatnych na choroby skóry i tych, u których letnie egzemy już się
pojawiły, preparat Exzem – plus należy stosować przez 1 rok do 3 lat, w okresie od lutego do
października, podając codziennie zalecaną dawkę (stosowanie tego preparatu przez okres
całego roku jest również zalecane i absolutnie nie jest szkodliwe). W przypadku
zaobserwowania wyraźnej poprawy w pierwszym roku stosowania preparatu, zalecane jest
jego dalsze stosowanie przez przynajmniej kolejny rok.
Przygotowanie i dawkowanie:
Najkorzystniej jest rozpuścić zalecaną dawkę preparatu w 1 dl wody, wstrząsnąć (najlepiej w
odpowiednim naczyniu) i podać razem z paszą treściwą.
Kuce
(ok. 250kg masy ciała): 6 – 8 g/dzień (ok.2 łyżeczek)
Małe konie (ok. 400kg masy ciała): 10 – 12 g/dzień (ok. 3 łyżeczek)
Duże konie (ok. 550kg masy ciała): 13 – 16 g/dzień (ok. 4 łyżeczek)
1 łyżeczka od herbaty to ok. 4 g

