Muscle Maker
Muskelbyggande proteintillskott med spirulina och BCAA
- För att din häst ska nå toppform!
Trikem’s Muscle Maker är ett svensktillverkat proteintillskott för
hästar som behöver bygga och bibehålla muskelmassa. Muscle
Maker är fylld med högkoncentrerat, kvalitativt protein från
spirulina och värdefulla aminosyror i form av BCAA.

Varför spirulina?
Spirulina är en mikroalg med ett naturligt högt innehåll av
högvärdigt protein. Spirulina är även full av näringsämnen och
en utmärkt källa till vitaminer, mineraler och GLA (omega-6).

Bra för magen

Forskning har visat att spirulina besitter prebiotiska
effekter. En god tarmflora påverkar hela hästen och bidrar
bl a till ett optimalt näringsupptag vilket är avgörande för
muskeluppbyggnad.

Varför BCAA?
BCAA är grenade aminosyror. Det är en speciell typ av
essentiella aminosyror (nedbrutet protein) som hästens kropp
inte kan producera själv utan som måste tillföras via fodret.
BCAA är speciellt på det sättet att medans annat protein först
behöver brytas ned tas BCAA onedbrutet upp av kroppen.
Det betyder att kroppen direkt kan starta igång processen att
bygga upp muskelmassa.

Vilka hästar kan äta Muscle Maker?
Muscle Maker är ett utmärkt tillskott att ge till hästen som
behöver bibehålla eller lägga på sig muskler. Det kan ges
som ett dagligt tillskott eller som en kur. Perfekt vid intensiva
träningsperioder, under konvalescens, till den äldre hästen
samt under tillväxtperioder.

Till hästar som:
•
•
•
•

behöver lägga på sig muskelmassa
behöver en extra push för att nå toppform
lätt tappar i vikt eller faller ur
behöver hålla formen under intensiva tävlingsperioder

Dosering

Stor häst (500 kg)*
Ponny (250 kg)*

50 g/dag
25 g/dag

*10 g/100 kg kroppsvikt och dag

O h tävlingskarens

BCAA fungerar som en katalysator till muskeluppbyggnad.
Kroppen besitter receptorer och förmågan att bygga muskler
den inväntar bara de rätta signalerna. Signalerna kan komma
antingen från träning eller genom att höja blodets nivåer av
aminosyran leucin, vilket är precis vad som händer efter ett
intag av BCAA.
•
•
•
•
•

Pelleterad
Välsmakande
Kan ges till alla ålderskategorier
Snäll mot magen
Inget tillsatt socker
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Muscle Maker
Innehållsförteckning
Innehåll
per 50 g
Råprotein
22,5
Lysin
1,1 g
Leucine
2,25 g
Isoleucine
1,23 g
Valine
1,33 g
Tillsatser
Spårämnen
Zinc chloride hydroxide monohydrat 3b609
Zink
0,28 g
Vitaminer
E-vitamin acetat
62,5 mg
Aminosyror
L-Lysin monochloride 3.2.3
0,5 g
Leucine 3c382
12,5 g
Isoleucine 3c381
0,625 g
Valine 3c370
0,625 g
Smakämnen
Monoammonium Glycyrrhizate 2b16060
Sammansättning
Torkad vetedrank, Powder Spirulina algen, Rapsolja
Analytiska beståndsdelar
Råprotein
Råolja-fett
Växttråd
Råaska
Kalcium
Natrium
Fosfor

per 1000 g
453 g
22 g
45 g
24,5 g
26,5 g

10 g
5,6 g
1250 mg
10 g
25 g
12,5 g
12,5 g
4g

45,3 %
6,4 %
3,7 %
7,2 %
1 100 mg/kg
8 700 mg/kg
7 300 mg/kg
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