
Een professioneel supplement, gecombineerd met hoogwaardige voeding kan het verschil maken om honden te
ondersteunen tijdens inspanning. Het bevordert de spierontwikkeling en zorgt voor een langer uithoudingsvermogen.
Maar ook na inspanning is een ondersteunend supplement voor een spoedig herstel geen overbodig luxe. 
 
ActiSport is het resultaat van het onderzoek naar de behoeften sporthonden. We raden aan om dit product te
gebruiken in combinatie met een van onze hoogwaardige voersoorten. 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.
 
ActiSport is met name geschikt voor honden die worden ingezet bij wedstrijdactiviteiten. Toediening ervan wordt
aanbevolen tijdens perioden van intensieve training en wedstrijden.
 
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.
 

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

Een speciaal energiesupplement, om de atletische inspanning en het spierherstel

te optimaliseren

ActiSport



Samenstelling: tarwebloem, kaliumchloride,
calciumcarbonaat, mono calciumfosfaat, biergist,
magnesiumoxide, fructooligosaccharides, beta-
glucanen, zwavel
 
Nutritional Additives/Kg.Vitamins, pro-vitamins and
subst. with similar effect: 3a672a Retinyl acetate/Vit. A
1000000 UI, E671 Vitamin D3 60000 UI, 3a700 Vitamin
E  50000 mg, 3a820 Vitamin B1 2000 mg, Vitamin B2
1500 mg, 3a831 Vitamin B6 500 mg, Vitamin B12 10
mg, 3a314 Niacin (Vit. PP)  2000 mg, 3a880 Biotin (Vit.
H)  10 mg, 3a300 Vitamin C 30000 mg, 3a710
Menadione sodium bisulfite/Vit. K3 200 mg, 3a925
Betaine 10000 mg, 3a910 l-Carnitine 200000 mg,
3a841 Calcium D-pantothenate1500 mg, 3a316 Acid
folic 300 mg, 3a890 Choline Chloride 5000 mg. Amino
acids, their salts and analogues: 3c301 DL-
Methionine30000 mg, 3.2.3 L-Lysine 200000 mg,
3a370 L-Taurine10000 mg, 3.4.1 L-Tryptophan 2000
mg. Compounds of trace elements: E 1 Ferrous
carbonate 7000 mg, 3b201 Potassium iodide27 mg, E
5 Manganese oxide12900 mg, E 4 Cupric sulphate
pentahydrate3137 mg, E 8 Selenite sodium13 mg,
3b812 Organic selenium2727 mg, 3b603 Zinc oxide)
3738 mg, 3b607 Zinc chelate of hydroxy
of glycine 11450 mg.

Productinformatie:

Dien een schepje (5 ml) van het product toe per 30 kg
gewicht van de hond, samen met de dagelijkse
voeding. (dagelijkse hoeveelheid) Bewaar op een koele,
droge en schone plaats. Na gebruik zorgvuldig hersluiten.
Schepje is bij het product gevoegd in de pot.

Gebruiksaanwijzing:
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Ruw eiwit • 

Ruw vet • 

Ruw as • 

Ruw vezel • 

ANALYTHISCHE BESTANDDELEN:

47,3%

6%

10,5%

2,1%

800gr                              400gr                           200gr


