
horseextrayemkatki horseextra



Bağışıklık Sistemi ve Performans Destekleyici
Immune System and Performance Supporter

Eklem, Tendon ve Bağ Doku Destekleyicisi
Joint, Tendon and Connective Tissue Supporter

Gelişim Destekleyici
Development Supporting

İskelet ve Kemik Gelişimi Destekleyici 
Skeletal and Bone Development Supporter
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• DMG Dimetilglisin içeren bağışıklık sistemi fonksi-
yonlarını, kalp damar sağlığını ve dayanıklılığı 
desteklemeye yardımcı olan atlar için tamamlayıcı 
yem katkı premiksidir.
• DMG Complementary feed additive premix
for horses that helps support immune system 
functions, cardiovascular health and endurance, 
containing dimethylglycine.
Sayfa / Page:  4

• VITAMIN C Antioksidan özelliğe sahip olduğun-
dan bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı 
olan tamamlayıcı yem katkı premiksidir. 
• VITAMIN C It is a complementary premix feed 
additive that helps strengthen the immune system 
as it has antioxidant properties.
Sayfa / Page:  5

• EXTRA COLLAGEN atların eklem, bağ doku ve 
kıkırdakları için destekleyici tamamlayıcı yem katkı 
premiksidir.
• EXTRA COLLAGEN It is a supplementary comple-
mentary feed addivite premix for horses' joints, 
connective tissue and cartilages.
Sayfa / Page:  6

• EXTRA FLEX eklemleri destekleyici, atlar için 
tamamlayıcı bir yem katkı premiksidir.
• EXTRA FLEX is a supplementary feed addivite 
premix for horses that supports joints.
Sayfa / Page:  8

• MSM Atların eklem ve kıkırdak sağlığı için 
kullanılan, ağrı ve iltihap gibi durumlarda rahatlatıcı, 
bağ ve tendon hasarlarını onarmada destekleyici 
tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• MSM is a complementary feed additive premix 
used for the joint and cartilage health of horses, 
relaxing in cases such as pain and in�ammation, and 
supportive in repairing ligament and tendon 
damage.
Sayfa / Page:  9

Elektrolit
Electrolyte

• EXTRA ELECTROLYTE atların 
elektrolit ihtiyacı için tamamlayıcı 
yem katkı premiksidir.
• EXTRA ELECTROLYTE is a 
complementary feed additive 
premix for horses’ electrolte needs.
Sayfa / Page:  10

• EXTRA FISH OIL  atların gelişimine yardımcı olan 
tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• EXTRA FISH OIL is a complementary feed additive 
premix that helps the development of horses.
Sayfa / Page:  11

• CALEXTRA sağlıklı iskelet ve kemik gelişimini optimum destekler  
ve içeriğindeki mineraller, amino asitler ve kolajen peptit içeriğiyle 
tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• CALEXTRA optimally supports healthy skeleton and bone devel-
opment and is a complementary feed additive premix with minerals, 
amino acids and collagen peptide content.
Sayfa / Page:  12

Kas Gelişimi Destekleyici
Muscle Growth Supporter

• EXTRA BCAA PASTE is a complementary feed additive premix that 
helps horses to stay healthy, strengthen and heal their muscle structures 
thanks to the nutrients, amino acids and vitamins it contains.
Sayfa / Page:  13

• EXTRA BCAA PASTE 
içerdiği besin maddeleri, 
amino asitler ve vitamin-
ler sayesinde atların kas 
yapılarının sağlıklı

Formülasyonunda bulunan maddeler su tutma 
özelliğine sahip kil grubu maddelerdir. Kil ve 
suyun termal iletkenlik özelliği nedeniyle 
ayakta oluşan sıcaklığı absorbe eder ve serinle-
me sağlar.
COOL CLAY antrenman ve yarış sonrası atların 
bacak ve ayaklarında oluşan sıcaklığı, lokalize 
yangıyı, yorgunluğu ve kırgınlıkları semptoma-
tik olarak giderir ve rahatlama sağlar. Ayrıca 
küçük kesik ve sürtünmelerde kullanılabilir.

The substances in its formulation are clay group substances with 
water-holding properties. Due to the thermal conductivity of clay and 
water, it absorbs the heat generated by the foot and provides cooling.
COOL CLAY relieves the heat, localized in�ammation, fatigue and malai-
se in the legs and feet of horses after training and race symptomatically 
and provides relief. It can also be used on minor cuts and rubbings.
Sayfa / Page:  7

kalmasına, güçlenmesine ve iyileşmesini desteklemeye yardımcı olan 
destekleyici, tamamlayıcı yem katkı premiksidir.



Mide ve Sindirim Sistemi Destekleyici 
Stomach and Digestive System Supportive

Solunum Takviyesi & Nefes Açıcı
Respiratory Supplement & Breath Freshener

Tırnak Gelişimi Destekleyici
Hoof Growth Supporter

Sakinleştirici
Sedative
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• EXTRA PROBIOTIC atların mide ve sindirim sistemini destekleyici 
tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• EXTRA PROBIOTIC is a feed additive premix that supports the 
stomach and digestive system of horses.  
Sayfa / Page:  16

• NEUTRALEX is a complementary feed additive premix that has a 
protective feature against burns caused by stomach acid and helps 
in the treatment and prevention of stomach/intestinal ulcers.
Sayfa / Page:  17

• EXTRA CALM Magnezyum ve Triptofan 
içeren, sinirli ve heyecanlı atlar için tamamlayıcı 
yem katkı premiksidir.
EXTRA CALM It is a complementary feed 
additive premix containing Magnesium and 
Tryptophan for nervous and excited horses.
Sayfa / Page:  18

• EXTRA HOOF sağlıklı tırnak durumunun korun-
masına yardımcı olan atlar için tamamlayıcı yem 
katkı premiksidir.
• EXTRA HOOF is a complementary feed 
additive premix for horses that helps maintain 
healthy hoof condition. 
Sayfa / Page:  23

• EXTRA HOOF STUD sağlıklı tırnak 
durumunun korunmasına yardımcı olan 
atlar için tamamlayıcı yem katkı premik-
sidir.
• EXTRA HOOF STUD  is a complementa-
ry feed additive premix for horses that 
helps maintain healthy hoof condition.  
Sayfa / Page:  24

• WIND EXTRA PASTE atlarda solunum ve nefes problemleri, 
bronşiyal tıkanıklık, alerjiler ve boğaz tahrişleri gibi şekillenen 
sorunların giderilmesini ve geçici rahatlama sağlanmasını 
destekleyen tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• WIND EXTRA PASTE is a complementary feed additive premix 
that supports the elimination of problems such as breathing and 
breathing problems, bronchial congestion, allergies and throat 
irritations in horses and providing temporary relief.
Sayfa / Page:  22

• EXTRA MAGNESIUM OIL Atların magnezyum 
ihtiyacını karşılamak için hazırlanan ürünümüz sinirli ve 
heyecanlı atlar için tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• EXTRA MAGNESIUM OIL Our product, which is 
prepared to meet the magnesium need of  orses, is a 
complementary feed additive premix for nervous and 
excited horses. Sayfa / Page:  20

• WIND EXTRA iyot kaynağı ve aromatik olarak bir besin 
kaynağı olup atlarda solunum ve nefes problemleri, 
bronşiyal tıkanıklık, alerjiler ve boğaz tahrişleri gibi 
şekillenen sorunların giderilmesini ve geçici rahatlama 
sağlanmasını destekleyen tamamlayıcı yem katkı 
premiksidir.
• WIND EXTRA is an iodine source and aromatic 
nutritional source and is a complementary feed 
additive premix that supports the elimination of

problems such as respiratory and breathing problems, bronchial 
congestion, allergies and throat irritations in horses and providing 
temporary relief. Sayfa / Page:  21

• NEUTRALEX mide asidinin 
oluşturduğu yanmalara karşı 
koruyucu özelliğe sahip olup 
mide/bağırsak ülserlerin 
tedavisinde ve önlenmesinde 
yardımcı olan tamamlayıcı yem 
katkı premiksidir.

• MUSCLE EXTRA içeriğinde doğal olarak bulunan 
Gamma Oryzanol, Tokoferol ve Tokoferienol (Vitamin E) 
sayesinde kas ve �ziksel gelişimi destekleyen tamam-
layıcı yem katkı premiksidir.
• MUSCLE EXTRA is a complementary feed additive 
premix that supports muscle and physical develop-
ment thanks to Gamma Oryzanol, Tocopherol and 
Tocopherienol (Vitamin E) naturally found in its 
content.
Sayfa / Page:  15

• LACTANAT PLUS PASTE içerdiği 
besin maddeleri sayesinde biriken 
Laktik Asidi azaltarak kas fonksiy-
onunu ve metabolizmayı desteklem-
eye yardımcı olan tamamlayıcı yem 
katkı premiksidir.

• LACTANAT PLUS PASTE is a complementary feed additive premix that 
helps to support muscle function and metabolism by reducing the accumu-
lated Lactic Acid thanks to the nutrients it contains.  Sayfa / Page:  14

• EXTRA CALM PASTE is a complementary feed additive premix for 
nervous and excited horses.  Sayfa / Page:  19

• EXTRA CALM PASTE sinirli 
ve heyecanlı atlar için tamam-
layıcı yem katkı premiksidir.



Kullanım Şekli:
• Atların yemlerine günde 1 kez 10 gr. (yarım ölçek) katılarak 
kullanılır. Performans öncesi 20 gr. (1 ölçek) katılarak kullanılır.

Kullanım Amacı: 
• DMG Dimetilglisin içeren bağışıklık sistemi fonksiyonlarını, 
kalp damar sağlığını ve dayanıklılığı desteklemeye yardımcı 
olan atlar için tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
 
• Dimethylglycine (DMG): Dimethylglycine bir aminoasit 
metaboliti olup vücut fonksiyonunun önemli bir parçasıdır ve 
vücut içerisinde üretilmektedir. Metabolizma arttırıcı madde 
olarak sını�andırılır.
• Kas yorgunluğunu azaltır, ayrıca karaciğer metabolizmasını 
destekler.
• Performans ile canlılığı destekleyerek eklemleri korumada ve 
atınızın formda kalmasına yardımcı olur.
ZEOLİT takviyelidir.

Feeding Direction:
• 10 grams of feed once a day. (half scoop) is used by participat-
ing. 20 gr. Before the performance. (1 scoop) is used by partici-
pating.

Purpose of usage:
• DMG Complementary feed additive premix for horses that 
helps support immune system functions, cardiovascular health 
and endurance, containing dimethylglycine.

• Dimethylglycine (DMG): Dimethylglycine is an amino acid 
metabolite, an important part of body function and is 
produced in the body. It is classi�ed as a metabolism enhancer.
• It reduces muscle fatigue and also supports liver metabolism.
• It helps protect the joints and keep your horse in shape by 
supporting performance and vitality.
ZEOLIT is reinforced.

DMG
dimethylGlycine

Binders & Anti-Caking Agents / Bağlayıcılar & Topaklanmayı önleyici maddeler

1g568 ZeoliteTM (Clinoptilolite)

..

DIETARY SUPPLEMENT
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Kullanım Şekli:
• Atların yemlerine günde 1 kez 20 gr. (1 ölçek) katılarak 
kullanılır.

Kullanım Amacı:
• VITAMIN C Antioksidan özelliğe sahip olduğundan 
bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan tamam-
layıcı yem katkı premiksidir. 
• Bakteriyel ve viral enfeksiyonların önlenmesine ve tedavis-
ine katkıda bulunur.
• Kanamaların kontrol altına alınmasına ve yara iyileştir-
mede yardımcı olur. 
• C VİTAMİNİ: Askorbik asit olarak da bilinir,
ZEOLİT takviyelidir.

Feeding Direction:
• 20 grams of feed once a day. (1 scoop) is used by participat-
ing.

Purpose of usage:
• VITAMIN C It is a complementary premix feed additive 
that helps strengthen the immune system as it has antioxi-
dant properties.
• It contributes to the prevention and treatment of bacterial 
and viral infections.
• Helps to control bleeding and heal wounds.
• VITAMIN C: Also known as ascorbic acid,
ZEOLIT is reinforced.

Binders & Anti-Caking Agents / Bağlayıcılar & Topaklanmayı önleyici maddeler

Vitamins / Vitaminler
3a300 Vitamin C (Ascorbic Acid)                       5.000mg     250.000mg

Trace Elements / İz Elementler
3b606 Zinc (Glycin-Zinc chelat-Hydrat)             75mg           3.750mg 

     Per/20g    Per/1kg

1g568 ZeoliteTM (Clinoptilolite)
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Kullanım Şekli:
• Atların yemlerine günde 1 kez 25 gram (1 ölçek) katılarak 
kullanılır.

Kullanım Amacı:
• EXTRA COLLAGEN atların eklem, bağ doku ve kıkırdakları 
için destekleyici tamamlayıcı yem katkı premiksidir.

• Bağ dokusu ve tendonları destekler.
• Kıkırdak hasarı ve yıkımına karşı güçlü destek sağlar.
• Kıkırdak dokusunun sağlamlığını ve esnekliğini destekler, 
dayanıklılığı arttırır.

Feeding Direction:
• It is used by adding 25 grams (1 scoop) to the feed of horses 
once a day.

Purpose of usage:
• EXTRA COLLAGEN It is a supplementary complementary 
feed addivite premix for horses' joints, connective tissue and 
cartilages.

• Supports connective tissue and tendons.
• Provides strong support against cartilage damage and 
destruction.
• It supports the strength and �exibility of the cartilage 
tissue, increases the endurance.

9.10.1 Collagen TYPE I-II-III                       17.500mg       700.000mg
(Collagen Peptides Hydrolyzed)
13.2.2 Dextrose

Vitamins/Vitaminler
3a300 Vitamin C (Ascorbic Acid)              250mg           10.000mg

Ingredients / İçerik:
9.10.1 Hydrolyzed Collagen TYPE I-II-III, 13.2.2 Dextrose, 
3a300 Vitamin C (Ascorbic Acid) 

     Per/25g    Per/1kg
JOINT AND CARTILAGE SUPPORT

PEPTIDES HYDROLYZED TYPE I-II-III
COLLAGEN
EXTRA

DIETARY SUPPLEMENT
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COOL CLAY PASTE 
Atlar İçin Bakım Ürünü. Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır. 

BİLEŞİMİ:
Kirli Beyaz / Gri renkli pasta. % 30 Kaolin, % 23,5 Bentonit, % 5 Alüminyum 
Silikat, % 2 Sodyum Borat, % 2.5 Gliserin, %1 Nane Yağı, % 0.5 Asetik Asit, % 
0.02 Kekik Yağı, % 35.48 Damıtılmış Su.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 
Formülasyonunda bulunan maddeler su tutma özelliğine sahip kil grubu 
maddelerdir. Kil ve suyun termal iletkenlik özelliği nedeniyle ayakta oluşan 
sıcaklığı absorbe eder ve serinleme sağlar.

KULLANIM SAHASI: 
COOL CLAY antrenman ve yarış sonrası atların bacak ve ayaklarında oluşan 
sıcaklığı, lokalize yangıyı, yorgunluğu ve kırgınlıkları semptomatik olarak 
giderir ve rahatlama sağlar. Ayrıca küçük kesik ve sürtünmelerde kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 
Bacaklar temizlenir, uygulama yapılacak bölge su ile nemlendirilir. COOL CLAY 
küçük miktarlarda dizlere, tendonlara, inciklere ve ayak bileklerine yedirilerek 
yaklaşık 3 - 5 mm. kadar ince bir tabaka oluşuncaya kadar tatbik edilir. Uygula-
nan yer olduğu gibi bırakılabilir veya daha uzun bir süre etki sağlamak için 
hafifçe ıslatılmış uygun bir kağıt ile sarıldıktan sonra bandaj uygulanır. 12 veya 
24 saat sonra suyla yıkanır ve gerekirse tekrar uygulanır. 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: 
COOL CLAY diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.

COOL CLAY PASTE 
Care Product For Horses For Animal Health Use Only.

COMPOSITION: 
O�-White / Gray colored paste.
% 30 Kaolin, % 23,5 Bentonite, % 5 Aluminum Silicate, % 2 Sodium Borate, % 
2.5 Glycerine, %1 Peppermint Oil, % 0.5 Acetic Acid, % 0.02 Thyme Oil, % 35.48 
Distilled Water.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES:
The substances in its formulation are clay group substances with water-hol-
ding properties. Due to the thermal conductivity of clay and water, it absorbs 
the heat generated by the foot and provides cooling.

USAGE AREA:
COOL CLAY relieves the heat, localized in�ammation, fatigue and malaise in 
the legs and feet of horses after training and race symptomatically and 
provides relief. It can also be used on minor cuts and rubbings.

USAGE AND DOSAGE:
The legs are cleaned, the application area is moistened with water. COOL CLAY 
is applied in small quantities to the knees, tendons, shins and ankles, approxi-
mately 3 - 5 mm. It is applied until a thin layer is formed. The applied area can 
be left as it is, or a bandage is applied after wrapping with a slightly dampened 
appropriate paper for a longer e�ect. After 12 or 24 hours, it is washed o� with 
water and reapplied if necessary.

DRUG INTERACTIONS:
COOL CLAY should not be mixed with other drugs.
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COOLS TENDONSTIGHTENS TIRED LEGS
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CLAY PASTE FOR HORSES

4kg
8.82Lbs / 141.09 OZ.



Kullanım Amacı:
• EXTRA FLEX eklemleri destekleyici, atlar için tamamlayıcı bir yem katkı 
premiksidir.

• İçeriğindeki, Glucosamine (Glukozamin), Chondroitin (Kondroitin), 
Methyl sulphonyl methane, Hyaluronic Acid (Hiyalüronik asit), Vitamin C 
sayesinde,
• Eklem içi sıvısının akışkanlığının ve miktarının  artışına katkıda bulunur.
• Eklem kıkırdağının mukavemetini artırarak eklem, bağ doku ve tendon-
ların güçlenmesine yardımcı olur.
• Genel sağlık durumuna katkı sağlar.
• İdman ve yarış sonrası yangı ve tutulmaları önleyici etkisi vardır.
• Hücre zarının esnekliğini korur ve hücre yenilenmesini destekler.
ZEOLİT takviyelidir.

Purpose of usage:
• EXTRA FLEX is a supplementary feed addivite premix for horses that 
supports joints.

• It contains, Glucosamine, Chondroitin, Methyl sulphonyl methane, 
Hyaluronic Acid, Vitamin C,
• Converted to the increase of �uidity and reward of intra-articular �uid.
• The joint cartilage helps strengthen the connective tissues and tendons, 
by increasing the strength of the joint.
• Contributes to overall health.
• It has an e�ect preventing �re and sti�ness after training and race.
• It can maintain the protection of the cell membrane and cell regenera-
tion.
ZEOLIT is reinforced.

Kullanım Şekli:
AĞIRLIK BAŞLANGIÇ 2-4 HAFTA UZUN DÖNEM KULANIM

Altında < 300kg
Üstünde > 300kg

1 ölçek (25g) Günlük
2 ölçek (50g) Günlük

1/2 ölçek (12,5g) Günlük 
1 ölçek (25g) Günlük

13.2.8 Glucosamine HCL (Shell�sh)      10.000mg    400.000mg

13.12.2 Chondroitin Sulfate                       2.500mg    100.000mg

13.9.1 Methyl sulphonyl methane (MSM)  5.000mg    200.000mg

13.12.1 Hyaluronic Acid (HA)                       200mg         8.000mg

Vitamins/Vitaminler 
3a300 Vitamin C (Ascorbic Acid)              250mg        10.000mg

     Per/25g    Per/1kg

Binders & Anti-Caking Agents / Bağlayıcılar & Topaklanmayı önleyici maddeler

1g568 ZeoliteTM (Clinoptilolite)

Feeding Direction:
WEIGHT INITIAL2-4 WEEKS LONG-TERM USE

Under < 300kg
Over > 300kg

1 scoop (25g) daily
2 scoop (50g) daily

1/2 Scoop (12,5g) daily 
1 Scoop (25g) daily

Atların yemlerine katılarak kullanılır. It is used by adding to horses' feed.
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DIETARY SUPPLEMENT

METHYL SULphONYl METHANE

Kullanım Şekli:
• Atların yemlerine günde 1 kez 15 gr. (yarım ölçek) katılarak kullanılır.

Kullanım Amacı: 
• MSM Atların eklem ve kıkırdak sağlığı için kullanılan, ağrı ve iltihap 
gibi durumlarda rahatlatıcı, bağ ve tendon hasarlarını onarmada 
destekleyici tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• MSM (Methyl sulphonyl methane) atlar için kükürt kaynağı olarak 
kullanılır.
• Sülfür ihtiyacını karşılayan bir takviye ürünüdür.
• Genel sağlık durumuna katkı sağlamaya ve solunum problemlerinde 
yardımcı olur.
• İdman ve yarış sonrası yangı ve tutulmaları önleyici etkisi vardır.
• Hücre zarının esnekliğini korur ve hücre yenilenmesini destekler.

Feeding Direction:
• 15 grams of feed once a day. (half scoop) is used by participating.

Purpose of usage:
• MSM is a complementary feed additive premix used for the joint and 
cartilage health of horses, relaxing in cases such as pain and in�am-
mation, and supportive in repairing ligament and tendon damage.
• MSM (Methyl sulphonyl methane) is used as a sulfur source for 
horses.
• It is a reinforcement product that meets the sulfur need.
• It helps to contribute to the general health condition and respiratory 
problems.
• It has a preventive e�ect on �re and sti�ness after training and 
racing.
• It maintains the �exibility of the cell membrane and supports cell 
regeneration.

13.9.1 Methyl sulphonyl methane (MSM) %99.9
                    15.000 mg
Cas No.                         67-71-0

DIETARY SUPPLEMENT
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Kullanım Şekli: 
• Günde 1 kez 50 gram (2 ölçek) atların yemlerine katılarak veya 
içme sularına karıştırılarak kullanılır.

Kullanım Amacı:
• EXTRA ELECTROLYTE atların elektrolit ihtiyacı için tamamlayıcı 
yem katkı premiksidir.

• Terleme sonucu elektrolit kaybına uğrayan atlar için gerekli ana 
elektrolitleri, vitaminleri ve amino asitleri içeren tamamlayıcı bir 
yem katkısıdır.
• Kas yapısını korur.
• İdman yapan ve yarış koşan atların yenilenmesini sağlar.

Feeding Direction:
• It is used by adding 50 grams (2 scoop) of horse feed once a day 
or mixing it into drinking water 

Purpose of usage:
• EXTRA ELECTROLYTE is a complementary feed additive 
premix for horses’ electrolte needs.

• It is a complementary feed additive containing essential 
electrolytes, vitamins and amino acids for horses that lose 
electrolyte as a result of sweating.
• It protects the muscle structure.
• It provides regeneration of horses that practice and race.

10

(Apple Flavor)



Kullanım Şekli:
• Atların yemlerine günde 1 kez 25 ml katılarak veya besleme şırıngası ile direkt ağzına 
sıkılarak verilir.
25ml = 6 Pompa

KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ ÇALKALAYINIZ.

Kullanım Amacı:
• EXTRA FISH OIL  atların gelişimine yardımcı olan tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA  içeren immün sistemi, sinir sistemi, kalp damar sağlığı 
ve eklem sağlığının korunmasında yardımcı yem ham maddesidir.
Omega 3 yağ asitleri vücuttaki doku hücrelerinin önemli yapı taşlarını oluştururlar. 
Omega-3 vücut tarafından yapılamayan ve dışarıdan alınması gereken doymamış yağ 
asitlerinden biridir. Omega 3 grubu yağ asitleri EPA ve DHA adlı  iki önemli yağ asidi 
içermektedir. 
• Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmaya yardımcı olduğu gibi 
birçok hastalığın tedavisinde önemli rol oynar.
• Eklemlerde ağrı, şişlik ve yorgunluk gibi şikayetleri önemli ölçüde azaltır.
• Kemiklerde kalsiyum toplanmasını destekler ve güçlenmelerini arttırır.
• İn�amasyonu azaltarak ağrıların ha��emesine yardımcı olur.
• Beyin ve görme fonksiyonlarını  geliştirir, cildi güzelleştirir.
• Kan akışını ve oksijen dağıtımını iyileştirir.

Feeding Direction:
• It is used directly or by adding 25 ml to the feed of horses once a day. It is given by 
squeezing directly into the mouth with a feeding syringe.
25ml = 6 Pumps 

SHAKE THE BOTTLE BEFORE USE.

Purpose of usage:
• EXTRA FISH OIL is a complementary feed additive premix that helps the development 
of horses.
Omega 3 fatty acids EPA and DHA containing the immune system, nervous system, 
cardiovascular health and is an auxiliary feed raw material in the protection of joint 
health.
Omega 3 fatty acids form important building blocks of tissue cells in the body. Omega-3 
is one of the unsaturated fatty acids that cannot be made by the body and must be taken 
from outside. Omega 3 group fatty acids contain two important fatty acids called EPA 
and DHA.
• It helps to protect against diseases by strengthening the immune system and plays an 
important role in the treatment of many diseases.
• It signi�cantly reduces complaints such as pain, swelling and fatigue in the joints.
• It supports calcium accumulation in bones and increases their strength.
• Helps relieve pain by reducing in�ammation.
• Improves the brain and vision functions, makes the skin beautiful.
• Improves blood �ow and oxygen delivery.

10.4.6 Fish Oil (Balık Yağı) %100
EPA   %18
DHA %12

BALIK YAĞI MENŞEİ İZLANDA
FISH OIL ORIGIN ICELAND

%100 DOĞAL BALIK YAĞI

YEM MADDESİ / FEED INGREDIENT

OMEGA 3 EPA %18 DHA % 12

DIETARY SUPPLEMENT

EXTRA
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DIETARY SUPPLEMENT

Kullanım Şekli:
Gebe Kısrak (9, 10, 11. aylar): Günlük 120g  / 2 ölçek.
Taylı damızlık kısraklara: Günlük 120g / 2 ölçek.
Taylar (6 - 12 Ay): Günlük 60g / 1 ölçek
1 yaşlılara ve  2 yaşlılara: Günlük 60g / 1 ölçek 
Atların yemlerine katılarak kullanılır.

Kullanım Amacı:
• CALEXTRA sağlıklı iskelet ve kemik gelişimini optimum destekler  ve 
içeriğindeki mineraller, amino asitler ve kolajen peptit içeriğiyle tamamlayıcı 
yem katkı premiksidir.
• Gebe ve emziren kısraklarda; anne karnındaki veya doğan tayların kemik 
yapısının güçlenmesinde kullanılır. 
• Gebe bir annenin ve tayının alması gereken bütün mineral desteğinin yanı sıra   
Collagen başta olmak üzere birçok içerik desteği ile tayın gerekli olan büyümes-
ine ve kemik gelişimine katkı sağlamaktadır. 
• Özel içeriğimiz sayesinde atınızın sağlığının ve performansının daima en üst 
düzeyde kalmasına yardımcı olur. 
• Tayların güçlü ve sağlıklı büyümesini sağlar.
• Tayların iskelet gelişimine fayda sağlar.

Feeding Direction:
Mare in Foal (months 9, 10, 11): 120g / 2 Scoop daily.
Lactating Mare: 120g / 2 Scoop daily.
Weanling (6 – 12 Months): 60g / 1 Scoop daily.
Yearling / Two Year Old: 60g / 1 Scoop daily
It is used by adding to horses' feed.

Purpose of usage:
• CALEXTRA optimally supports healthy skeleton and bone development 
and is a complementary feed additive premix with minerals, amino acids 
and collagen peptide content.
• In pregnant and lactating mares; It is used to strengthen the bone 
structure of unborn or born foals.
• In addition to the mineral support that a pregnant mother and foal should 
receive, it contributes to the growth and bone development of the foal 
with many content support, especially Collagen.
• Thanks to our special content, it helps your horse to keep its health and 
performance at the highest level.
• Provides foals to grow strong and healthy.
• It benefits the skeleton development of foals.

9.10.1 Collagen Peptides Hydrolyzed                                      6.000mg
13.9.1 Methyl sulphonyl methane (MSM)                              1.600mg
Amino Acids / Amino Asitler
3.2.3. L-Lysine monohydrochloride                                       12.500mg
Trace Elements / İz elementler
3b606 Zinc (Glycin-Zincchelated-Hydrat)                                 600mg
3b506 Manganese (Glycin-Manganesechelated-Hydrat)    360mg
3b406 Copper (Glycin-Copperchelated-Hydrat)                     320mg
Binders & Anti-Caking Agents / Bağlayıcılar & Topaklanmayı önleyici maddeler

1g568 ZeoliteTM (Clinoptilolite)                                                       10.000mg

   Per/120g

Analytical Constituents / Analitik Bileşenler: Crude Protein (Ham 
Protein) %16.5, Crude Fibre (Ham Lif ) %1, Crude Fat (Ham Yağ) %5, 
Molasses %5, Crude Ash (Ham Kül) %41, Moisture (Nem) %7, Calcium 
(Kalsiyum) %16, Phosphorus (Fosfat) %7.5, Sodium (Sodyum) %1

Composition / Kompozisyon:
11.3.1 Dicalcium phosphate, 11.1.1 Calcium Carbonate, 6.10.1 Alfalfa.

12

Optimum Skeletal Development and Conformation

EXTRA
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FOR HORSES PERFORMANCE
PASTEBCAA

EXTRA

Kullanım Şekli:
• Direkt olarak kullanıma hazırdır. Atın ağız boşluğuna, dilin arka kısmına doğru 
boşaltılarak verilir. Yarıştan 3-4 saat önce 60 ml (tam şırınga) verilir. Ağır idman-
lardan 1 saat önce ve ağır idmanlardan 30 dakika sonra aynı şekilde verilir.

Kulanım Amacı:
• EXTRA BCAA PASTE içerdiği besin maddeleri, amino asitler ve vitaminler 
sayesinde atların kas yapılarının sağlıklı kalmasına, güçlenmesine ve iyileşme-
sini desteklemeye yardımcı olan destekleyici, tamamlayıcı yem katkı premiksi-
dir.
• Yoğun idman ve yarış performansı sırasında oluşan kas problemlerini 
azaltmaya yardımcı olur.
• Laktik asidin oluşumunu geciktirir.
• Performansını ve genel durumunu iyileştirir.
• Kaslardaki proteinlerin yapısını uyarır.
• Kas tutulması ve krampların iyileşmesine katkı sağlar.
• Kas, güç ve dayanıklılığı arttırır.
• Hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır.
• Sinir sistemini destekler.

Feeding Direction:
• It is ready to use directly. It is given into the oral cavity of the horse by being 
emptied towards the back of the tongue. 60 ml (full syringe) is given 3-4 hours 
before the race. It is given in the same way 1 hour before heavy training and 30 
minutes after heavy training.

Purpose of Usage:
• EXTRA BCAA PASTE is a complementary feed additive premix that helps 
horses to stay healthy, strengthen and heal their muscle structures thanks to 
the nutrients, amino acids and vitamins it contains.
• It helps to reduce muscle problems that occur during intense training and 
race performance.
• It delays the formation of lactic acid.
• Improves its performance and general condition.
• It stimulates the structure of proteins in the muscles.
• Contributes to the recovery of muscle sti�ness and cramps.
• Increases muscle, strength and endurance.
• Accelerates the regeneration process of cells.
• Supports the nervous system.
• Helps reduce fatigue.

Amino Acids / Amino Asitler:
3c370      L-Valine                            6.000mg
3c381      L-Isoleucine                            6.000mg
                  L-Glutamine                            1.500mg
Flav ouring compounds / Tatlandırıcı Bileşenler:
2b17012 L-Leucine                                                   12.000mg
Other components / Diğer Bileşenler
1.6.13      Rice Bran Oil  (Gamma oryzanol 500mg.)                                10.000mg

   Per/60g

Composition / Kompozisyon:
L-Valine, L-Isoleucine, L-Glutamine, L-Leucine, Rice Bran Oil  (Gamma oryzanol)
E415 Xanthan Gum, E202 Potassium sorbate, 13.8.2 Glycerine,

• L-Valine • L-Isoleucine • L-Leucine • L-Glutamine

Gamma Oryzanol



Kullanım Şekli:
• Direkt olarak kullanıma hazırdır. Atın ağız boşluğuna, dilin arka kısmına doğru 
boşaltılarak verilir. Yarıştan 3-4 saat önce 30 ml. (tam şırınga) verilir. Yarıştan bir 
gün önce de aynı şekilde verilir.

Kulanım Amacı:
• LACTANAT PLUS PASTE içerdiği besin maddeleri sayesinde biriken Laktik 
Asidi azaltarak kas fonksiyonunu ve metabolizmayı desteklemeye yardımcı 
olan tamamlayıcı yem katkı premiksidir.

• Yarış ve antrenman öncesinde ve sonrasında kullanıldığında atınızın 
kaslarının daha uzun süre ve daha çok çalışmasına yardımcı olur.
• Genellikle yarış ve antrenmanlara bağlı sırt/bel ve kas ağrılarıyla mücadele 
eder.
•  Ürünümüz yarış veya antrenman öncesi destek verir, performans sonrasında 
ise toparlanma için her kasın ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlar.
•  Kas iyileşmesini destekler ve sertliği önler.

Feeding Direction:
• It is ready to use directly. It is given into the oral cavity of the horse by being 
emptied towards the back of the tongue. 30 ml (full syringe) is given 3-4 hours 
before the race. It is also given in the same way the day before the race.

Purpose of Usage:
• LACTANAT PLUS PASTE is a complementary feed additive premix that helps 
to support muscle function and metabolism by reducing the accumulated 
Lactic Acid thanks to the nutrients it contains.

•  When used before and after racing and training, it helps your horse's muscles 
work longer and harder.
•  It usually struggles with back/waist and muscle pains related to races and 
training.
•  Our product provides support before the race or training, and after the 
performance, it provides the contribution every muscle needs for recovery.
•  It promotes muscle recovery and prevents sti�ness.

Vitamins  / Vitaminler:
3a820  Vitamin B1 (Thiamine)                                              1.000mg
3a841  Pantothenic Acid                                                            900mg
3a825i Vitamin B2 (Ribo�avin)                                                   70mg
3a711  Nicotinic Acid                                                                    70mg

               Alpha Lipoic Acid
7.1.5     Spirulina Powder

   Per/30g

Composition / Kompozisyon:
Alpha Lipoic Acid, Spirulina Powder, Vitamin B1 (Thiamine),
3a841 Pantothenic Acid, Vitamin B2 (Riboflavin), Nicotinic Acid,
13.8.2 Glycerine  

S U P P O R T I N G  L A C T I C  A C I D  M E T A B O L I S M  E N E R GY  R E L E A S E

LACTANATPASTE
PLUS
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Kullanım Şekli: 
• Atların yemlerine günde 1 kez 25 ml katılarak veya besleme şırıngası ile direkt ağzına 
sıkılarak verilir.
25ml=6 Pompa

KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ ÇALKALAYINIZ.

Kullanım Amacı:
• MUSCLE EXTRA içeriğinde doğal olarak bulunan Gamma Oryzanol, Tokoferol ve 
Tokoferienol (Vitamin E) sayesinde kas ve �ziksel gelişimi destekleyen tamamlayıcı yem 
katkı premiksidir.
• Atınızın genel eşkalini güzelleştirir.
• Antioksidan özelliğine sahiptir.

Feeding Direction: 
• It is used directly or by adding 25 ml to the feed of horses once a day.  It is given by 
squeezing directly into the mouth with a feeding syringe.
25ml=6 Pumps

SHAKE THE BOTTLE BEFORE USE.

Purpose of Usage:
• MUSCLE EXTRA is a complementary feed additive premix that supports muscle and 
physical development thanks to Gamma Oryzanol, Tocopherol and Tocopherienol 
(Vitamin E) naturally found in its content.
• It beauti�es the general description of your horse.
• It has antioxidants.

MUSCLE
EXTRA

1.6.13 Rice bran oil (Pirinç Kepeği Yağı)
             Linseed Oil (Keten Tohumu Yağı)
             Camelina Seed Oil (Ketencik Tohumu Yağı)

Analytical Components / Analitik Bileşenler: 

                                                           Per/ 25 ml.    Per/ 1000 ml.
Gamma Oryzanol                            1.250mg           50.000mg
Tokoferol                                              62.5mg              2.500mg
Tokoferinol                                          5.83mg            233.33mg
Linolenic Acid (Omega 3)       7.83g                313.33g
Linolenic Acid (Omega 6)       5.41g                216.66g
Kalori                              187.5kcal                 750kcal



Kullanım Şekli: 
• Atların yemlerine günde 1 kez 25 gram (1 ölçek) katılarak kullanılır. 

Kullanım Amacı:
• EXTRA PROBIOTIC atların mide ve sindirim sistemini destekleyici 
tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• PREBİYOTİKLER; Sindirilemeyen, bağırsaktaki yararlı mikroorganizma-
ları (probiyotikler) gelişmesini sağlayan ve sindirimin düzenli ve sağlıklı 
bir şekilde gerçekleşmesi için olumlu etki gösteren kompleks karbonhi-
dratlardır.
• PROBİYOTİKLER; Sindirim kanalına yerleşerek sindirim faaliyetlerini 
olumlu yönde düzenleyen canlı mikroorganizmalardır.
• Enfeksiyonları önler, patojenleri baskı altında tutar.
• Bağırsakların ekolojik dengesini sağlar ve dışkılamayı kolaylaştırır.
• Yemden yararlamını ve büyümeyi destekler. Ayrıca su kaybını azaltır.

Feeding Direction: 
• It is used by adding 25 grams (1 scoop) to the feed of horses once a 
day. 

Purpose of usage:
• EXTRA PROBIOTIC is a feed additive premix that supports the 
stomach and digestive system of horses.  
• PREBIOTICS; are non-digestible complex carbohydrates that enable 
the development of bene�cial microorganisms (probiotics) in the 
intestine and have a positive e�ect for the regular and healthy 
digestion.
• PROBIOTICS; are living microorganisms that settle in the digestive 
tract and regulate digestive activities positively.
• It prevents infections and keeps pathogens under pressure.
• It provides the ecological balance of the intestines and facilitates 
defecation.
• It supports feed utilization and growth. It also reduces water loss.

Supplement Facts / İçerik

Digestibility Enhancers / Sindirilebilirliği Arttırıcılar: 
Probiotic / Probiyotik: 
4b1702 Saccharomyces Cerevisiae, min. CFU 2 X1012/kg 
Prebiotic / Prebiyotik: 
4.4.9 Inulin (Hindiba) %5
13.4.1 Polydextrose %5 
Amino Acids / Amino Asitler: 
3c410 L-Threonine %2 
             L-Glutamine %1,5
Ingredients / İçerik: 
2.19.3 Sun�ower seed meal (Ayçiçeği tohumu küspesi), 
4b1702 Saccharomyces Cerevisiae, 3c410 L-Threonine, 
L-Glutamine, 4.4.9 Inulin (Hindiba), 13.4.1 Polydextrose
Analytical Components / Analitik Bileşenler: 
Crude protein (Ham protein) %19.5, L-Threonine %2, 
L-Glutamine %1,5, Crude Fat (Ham yağ) %3,5, 
Crude Fiber (Ham Lif ) %25

DIETARY SUPPLEMENT
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Kullanım Şekli:
• Atların sabah ve akşam yemlerinden ortalama 1 saat önce 50 ml. 
besleme şırıngası ile direkt ağzına sıkılarak verilir. (Günde toplam 
100 ml.) 

KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ ÇALKALAYINIZ.

Kullanım Amacı:
• NEUTRALEX mide asidinin oluşturduğu yanmalara karşı 
koruyucu özelliğe sahip olup mide/bağırsak ülserlerin 
tedavisinde ve önlenmesinde yardımcı olan tamamlayıcı yem 
katkı premiksidir.
• Mide asidine bağlı belirtiler ile mide ülseri, mide ağrısı, mide 
yanması, midede doluluk veya ağırlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, 
bulantı, midede asit fazlalığına bağlı belirtilerin ve stresin gider-
ilmesinde yardımcı olur.

Feeding Direction:
• An average of 50 ml 1 hour before the morning and evening 
feeds of the horses. It is given by squeezing directly into the 
mouth with a feeding syringe. (Total 100 ml per day.)

SHAKE THE BOTTLE BEFORE USE.

Purpose of usage:
• NEUTRALEX is a complementary feed additive premix that has 
a protective feature against burns caused by stomach acid and 
helps in the treatment and prevention of stomach/intestinal 
ulcers.
• It helps to relieve symptoms and stress due to stomach acid-re-
lated symptoms and stomach ulcer, stomach pain, heartburn, 
feeling of fullness or heaviness in the stomach, indigestion, 
bloating, nausea, excess acid in the stomach.
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PROTECTIVE AGAINST STOMACH ACID
NEUTRALEX

11.1.1 Calcium Carbonate 
11.2.7 Magnesium Carbonate 
11.4.2 Sodium Bicarbonate
Others components / Diğer Bileşenler:
1d401 Sodium Alginate
E415 Xanthan gum
Aromatic Components / Aromatik Bileşenler:
Peppermint Flavor (Nane Aroması)

5.000 mg
600 mg

1.500 mg

1.500 mg

Per/50ml 

Composition / Kompozisyon:
Calcium Carbonate, Magnesium Carbonate, Sodium 
Bicarbonate, Sodium Alginate, Xanthan gum, 
Peppermint Flavor (Nane Aroması)



SUPPORT stress relief SUPPLEMENT

DIETARY SUPPLEMENT

with

Kullanım Şekli:
• Atların yemlerine günde 1 kez 50 gr. (2 ölçek) katılarak 
kullanılır.

Kullanım Amacı:
• EXTRA CALM Magnezyum ve Triptofan içeren, sinirli ve 
heyecanlı atlar için tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• Magnesium (Magnezyum) ve Triptofan içeriğiyle sakinleştiri-
ci özelliğe sahip olması ile stres kaynaklı beslenme bozukluğu 
ve yem bırakma gibi durumlarda normalleşmeye katkıda 
bulunur. 
• Stresi azaltarak atın dengeli davranışına yardımcı olur. 
ZEOLİT takviyelidir.

Feeding Direction:
• 50 grams of feed once a day. (2 scoop) are used by participat-
ing.

Purpose of usage:
• EXTRA CALM It is a complementary feed additive 
premix containing Magnesium and Tryptophan for nervous 
and excited horses.
• It contributes to normalization in situations such as 
stress-induced nutritional disorders and feed cessation with 
its calming properties with its Magnesium and Tryptophan 
content.
• Helps the horse's balanced behavior by reducing stress.
ZEOLIT is reinforced.

Binders & Anti-Caking Agents / Bağlayıcılar & Topaklanmayı önleyici maddeler

1g568 ZeoliteTM (Clinoptilolite)

11.2.1 Magnesium Oxide

11.2.2 Magnesium Sulfate

Amino Acids / Amino Asitler
3c440 L-Tryptophan                     6.000mg    120.000mg

     Per/50g    Per/1kg
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Kullanım Şekli:
• Atın ağız boşluğuna, dilin arka kısmına doğru boşaltılarak 
verilir. Yarıştan 3-4 saat önce 60 ml (tam şırınga) verilir. Ağır 
idmanlardan ve seyahatlerden önce de aynı şekilde verilmesi 
tavsiye edilir.

Kullanım Amacı:
• EXTRA CALM PASTE sinirli ve heyecanlı atlar için tamamla-
yıcı yem katkı premiksidir. 
• Stresi azaltarak huysuz atların dengeli davranışına yardımcı 
olur. 
• Triptofan içeriğiyle sakinleştirici özelliğe sahip olması ile stres 
kaynaklı beslenme bozukluğu ve yem bırakma gibi durumlar-
da normalleşmeye katkıda bulunur. 

Feeding Direction:
• It is given into the oral cavity of the horse by being 
emptied towards the back of the tongue. 60 ml (full syringe) 
is given 3-4 hours before the race. It is recommended to be 
given in the same way before heavy training and travel.

Purpose of usage:
• EXTRA CALM PASTE is a complementary feed additive 
premix for nervous and excited horses.
• It helps balanced behavior of grumpy horses by reducing 
stress.
• Having a calming feature with its tryptophan content, it 
contributes to normalization in situations such as stress-in-
duced malnutrition and feed withdrawal.
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PASTECALM
EXTRA

FOR  HORSES  SUPPORT  stress  relief



Kullanım Şekli:
• Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
• Atların yemlerine günde 1 kez 50 ml. katılarak veya direkt 
ağzından içilerek kullanılır.
50 ml = 12 Pompa

Kullanım Amacı:
• EXTRA MAGNESIUM OIL Atların magnezyum ihtiyacını karşıla-
mak için hazırlanan ürünümüz sinirli ve heyecanlı atlar için 
tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• Magnesium (Magnezyum) içeriğiyle sakinleştirici özelliğe sahip 
olması ile stres kaynaklı beslenme bozukluğu ve yem bırakma 
gibi durumlarda normalleşmeye katkıda bulunur. 
• Stresi azaltarak atın dengeli davranışına yardımcı olur. 

Haricen Kullanım Şekli:
• Atın temiz cildine masaj yoluyla uygulanır ve bir süre emilmesi 
beklenir.

Feeding Direction:
• Shake the bottle before use.
• 50 ml once a day to the feed of the horses. It is used by adding 
or drinking directly from the mouth.
50 ml = 12 Pumps

Purpose of usage:
• EXTRA MAGNESIUM OIL Our product, which is prepared to 
meet the magnesium need of horses, is a complementary feed 
additive premix for nervous and excited horses.
• It contributes to normalization in situations such as stress-in-
duced nutritional disorders and feed cessation with its calming 
properties with its Magnesium content.
• Helps the horse's balanced behavior by reducing stress.

External Usage:
• The clear voice of the horse is applied over the radio and 
absorbed for a while.
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11.2.6 Magnesium Chloride
13.8.2 Glycerine
Composition / Kompozisyon:
Magnesium Chloride, Glycerine

SUPPORT stress relief SUPPLEMENT oıl

YÜKSEK KALİTE MAGNEZYUM YAĞI
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Kullanım Şekli:
• Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
• Atların yemlerine günde toplam 50 ml. katılarak veya direkt 
ağzından içirilerek kullanılır.
50 ml = 12 Pompa

Kulanım Amacı: 
• WIND EXTRA iyot kaynağı ve aromatik olarak bir besin kaynağı 
olup atlarda solunum ve nefes problemleri, bronşiyal tıkanıklık, 
alerjiler ve boğaz tahrişleri gibi şekillenen sorunların giderilmesi-
ni ve geçici rahatlama sağlanmasını destekleyen tamamlayıcı 
yem katkı premiksidir.
• Nefes almayı kolaylaştırır.
• Sakağı sökümüne yardımcı olur.
• Aromatik özelliği ile iştah artırır.
• Mukus sekresyonunun artmasına destek olur.

Feeding Direction:
• Shake the bottle before use.
• A total of 50 ml per day to the feed of the horses. It is used by 
adding or drinking directly from the mouth
50 ml = 12 Pumps

Purporse of Usage:
• WIND EXTRA is an iodine source and aromatic nutritional 
source and is a complementary feed additive premix that 
supports the elimination of problems such as respiratory and 
breathing problems, bronchial congestion, allergies and throat 
irritations in horses and providing temporary relief.
• It facilitates breathing.
• It helps to remove the beard.
• It increases appetite with its aromatic feature.
• It helps to increase mucus secretion.

FOR HORSES BREATHING AID / SOLUNUM TAKVİYESİ

WIND
EXTRA

Aromatic Components  / Aromatik Bileşenler:
Eucalyptus Oil                              1.500mg         30.000mg
Peppermint Oil                            1.500mg         30.000mg
Trace Elements / İz Elementler:
3b201 Potassium Iodide            1.075mg         21.500mg

Per/50ml   Per/1000ml

Composition / Kompozisyon:
Eucalyptus Oil (Okaliptüs Yağı), Peppermint Oil (Nane
Yağı), 3b201 Potassium Iodide (Potasyum İyodür), 
13.8.2 Glycerine
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PASTE
FOR HORSES BREATHING AID / SOLUNUM TAKVİYESİ

WINDEXTRA
Aromatic Components  / Aromatik Bileşenler:
Eucalyptus Oil (Okaliptüs Yağı)                                           2.100mg
Peppermint Oil (Nane Yağı)                                                  2.100mg
Trace Elements / İz Elementler:
3b201 Potassium Iodide (Potasyum İyodür)                  1.500mg

   Per/30g

Composition / Kompozisyon:
Eucalyptus Oil (Okaliptüs Yağı), Peppermint Oil (Nane Yağı),
3b201 Potassium Iodide (Potasyum İyodür), 13.8.2 Glycerine

Kullanım Şekli:
• Direkt olarak kullanıma hazırdır. Yarıştan 1 saat önce atın ağzına 
30 ml. (tam şırınga) boşaltılarak verilir.

Kulanım Amacı: 
• WIND EXTRA PASTE atlarda solunum ve nefes problemleri, 
bronşiyal tıkanıklık, alerjiler ve boğaz tahrişleri gibi şekillenen 
sorunların giderilmesini ve geçici rahatlama sağlanmasını 
destekleyen tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• Nefes almayı kolaylaştırır.
• Sakağı sökümüne yardımcı olur.
• Aromatik özelliği ile iştah artırır.
• Mukus sekresyonunun artmasına destek olur.

Feeding Direction:
• It is ready to use directly. 30 ml into the horse's mouth 1 hours 
before the race. (full syringe) emptied.

Purporse of Usage:
• WIND EXTRA PASTE is a complementary feed additive premix 
that supports the elimination of problems such as breathing and 
breathing problems, bronchial congestion, allergies and throat 
irritations in horses and providing temporary relief.
• It facilitates breathing.
• It helps to remove the beard.
• It increases appetite with its aromatic feature.
• It helps to increase mucus secretion.



Kullanım Amacı: 
• EXTRA HOOF sağlıklı tırnak durumunun korunmasına yardımcı 
olan atlar için tamamlayıcı yem katkı premiksidir.

• İçeriğindeki, Biotin, DL-Methionine, L-Lysine, Şelatlı Çinko (Zinc), 
Şelatlı Bakır (Copper) ve Vitaminler sayesinde;
• Tırnak gelişimini destekleyerek tırnak kalitesini arttırmasına ve iyi 
şekilde büyümesine katkı sağlar.
• Toynak içerisindeki keratin üretimini destekleyip yeni doku gelişimini 
teşvik eder.
• Tüylerin ve cildin görünümünü canlandırmaya yardımcı olur.
ZEOLİT takviyelidir.

Purpose of usage:
• EXTRA HOOF is a complementary feed additive premix for 
horses that helps maintain healthy hoof condition. 

• It contains Biotin, DL-Methionine, L-Lysine, Chelated Zinc, Chelat-
ed Copper and Vitamins;
• It supports Hoof growth and contributes to the improvement of 
Hoof quality and good growth.
• It supports the production of keratin in the hoof and stimulates the 
development of new tissue.
• Helps to revitalize the appearance of hair and skin.
ZEOLIT is reinforced.

Kullanım Şekli:

AĞIRLIK BAŞLANGIÇ 2-4 HAFTA UZUN DÖNEM KULANIM
Altında < 300kg

Üstünde > 300kg
1 ölçek (25g) Günlük
2 ölçek (50g) Günlük

1/2 ölçek (12,5g) Günlük 
1 ölçek (25g) Günlük

DIETARY SUPPLEMENT

ADVANCED HOOF SUPPLEMENT FOR HORSES

Vitamins/Vitaminler
3a880 Biotin                                                              50mg          2.000mg
3a672a Vitamin A                                                25.000IE     1.000.000IE
3a671 Vitamin D3                                                   2.500IE        100.000IE
3a700 Vitamin E                                                         50mg         2.000mg
Amino Acids / Amino Asitler:
3.2.3. L-Lysine monohydrochloride,                 1.000mg    40.000mg
3c301 DL-Methionine                                           3.750mg  150.000mg 
Trace Elements / İz elementler
3b606 Zinc(Glycin-Zincchelated-Hydrat)          125mg       5.000mg
3b406 Copper(Glycin-Copper chelated-Hydrat)25mg      1.000mg
Binders & Anti-Caking Agents / Bağlayıcılar & Topaklanmayı önleyici maddeler

     Per/25g    Per/1kg

1g568 ZeoliteTM (Clinoptilolite),

Feeding Direction:

WEIGHT INITIAL2-4 WEEKS LONG-TERM USE
Under < 300kg
Over > 300kg

1 scoop (25g) daily
2 scoop (50g) daily

1/2 Scoop (12,5g) daily 
1 Scoop (25g) daily

Atların yemlerine katılarak kullanılır. It is used by adding to horses' feed.
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Kullanım Amacı: 
• EXTRA HOOF STUD sağlıklı tırnak durumunun korunmasına 
yardımcı olan atlar için tamamlayıcı yem katkı premiksidir.

• İçeriğindeki, Biotin, DL-Methionine, L-Lysine, Şelatlı Çinko (Zinc), 
Şelatlı Bakır (Copper) ve Vitaminler sayesinde;
• Tırnak gelişimini destekleyerek tırnak kalitesini arttırmasına ve iyi 
şekilde büyümesine katkı sağlar.
• Toynak içerisindeki keratin üretimini destekleyip yeni doku gelişimini 
teşvik eder.
• Tüylerin ve cildin görünümünü canlandırmaya yardımcı olur.
ZEOLİT takviyelidir.

Purpose of usage:
• EXTRA HOOF STUD  is a complementary feed additive premix 
for horses that helps maintain healthy hoof condition.  

• It contains Biotin, DL-Methionine, L-Lysine, Chelated Zinc, Chelat-
ed Copper and Vitamins;
• It supports Hoof growth and contributes to the improvement of 
Hoof quality and good growth.
• It supports the production of keratin in the hoof and stimulates the 
development of new tissue.
• Helps to revitalize the appearance of hair and skin.
ZEOLIT is reinforced.

Kullanım Şekli:

AĞIRLIK BAŞLANGIÇ 2-4 HAFTA UZUN DÖNEM KULANIM
Altında < 300kg

Üstünde > 300kg
1 ölçek (25g) Günlük
2 ölçek (50g) Günlük

1/2 ölçek (12,5g) Günlük 
1 ölçek (25g) Günlük

DIETARY SUPPLEMENT

Vitamins/Vitaminler
3a880 Biotin                                                              25mg          1.000mg
3a672a Vitamin A                                                25.000IE     1.000.000IE
3a671 Vitamin D3                                                   2.500IE        100.000IE
3a700 Vitamin E                                                         50mg         2.000mg
Amino Acids / Amino Asitler:
3.2.3. L-Lysine monohydrochloride,                 1.000mg    40.000mg
3c301 DL-Methionine                                           3.750mg  150.000mg 
Trace Elements / İz elementler
3b606 Zinc(Glycin-Zincchelated-Hydrat)          125mg       5.000mg
3b406 Copper(Glycin-Copper chelated-Hydrat)25mg      1.000mg
Binders & Anti-Caking Agents / Bağlayıcılar & Topaklanmayı önleyici maddeler

     Per/25g    Per/1kg

1g568 ZeoliteTM (Clinoptilolite),

Feeding Direction:

WEIGHT INITIAL2-4 WEEKS LONG-TERM USE
Under < 300kg
Over > 300kg

1 scoop (25g) daily
2 scoop (50g) daily

1/2 Scoop (12,5g) daily 
1 Scoop (25g) daily

Atların yemlerine katılarak kullanılır. It is used by adding to horses' feed.
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Üretici Firma: Onur Kimya İlaç Sanayi
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi
13. Cd. No:44 Beylikdüzü, İstanbul
www.onurkimya.com.tr - 0212 590 05 55 (Pbx)
Gıda Üretim İşletmesi Kayıt/Onay No: TR-34-K-209680 
Yem İşletmesi Kayıt / Onay Numarası: αTR-3400310 
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