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• EXTRA FLEX eklemleri destekleyici,
atlar için tamamlayıcı bir yem premiksidir.
• EXTRA FLEX is a supplementary feed premix 
for horses that supports joints.
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EKLEM, TENDON, BAĞ DOKU DESTEKLEYİCİ ÜRÜNLER
JOINT, TENDON, CONNECTIVE TISSUE SUPPORTING PRODUCT

PERFORMANS VE KAS GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİCİ
SUPPORTS PERFORMANCE AND MUSCLE DEVELOPMENT

TIRNAK GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİCİ
SUPPORTING HOOF DEVELOPMENT

• EXTRA COLLAGEN atların eklem, bağ doku ve
kıkırdakları için destekleyici tamamlayıcı yem
premiksidir.
• EXTRA COLLAGEN it is a supplementary
complementary feed premix for horses' joints,
connective tissue and cartilages.
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• MSM Atların eklem ve kıkırdak sağlığı için
kullanılan, ağrı ve iltihap gibi durumlarda rahatlatıcı,
bağ ve tendon hasarlarını onarmada destekleyici
tamamlayıcı bir yemdir.
• MSM It is a complementary feed used for the health
of horses' joints and cartilage, relieves pain and
in�ammation, and supports the repair of ligament
and tendon damages.
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• DMG Dimetilglisin içeren bağışıklık sistemi
fonksiyonlarını, kalp damar sağlığını ve
dayanıklılığı desteklemeye yardımcı olan
atlar için tamamlayıcı yem premiksidir.
• DMG Complementary feed premix
for horses that helps support immune system
functions, cardiovascular health and endurance,
containing dimethylglycine.
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• EXTRA HOOF sağlıklı tırnak durumunun
korunmasına yardımcı olan atlar için 
tamamlayıcı bir yem premiksidir.
• EXTRA HOOF is a complementary feed premix
for horses that helps maintain healthy hoof 
condition. 
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• EXTRA ELECTROLYTE atların elektrolit ihtiyacı
için tamamlayıcı yem premiksidir.
• EXTRA ELECTROLYTE is a complementary feed
premix for horses’ electrolte needs.
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YARIŞ
RACING

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DESTEKLEYİCİ
IMMUNITY SUPPORTER

SAKİNLEŞTİRİCİ 
SEDATIVE

GELİŞİM DESTEKLEYİCİ
DEVELOPMENT SUPPORTIVE

MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ
STOMACH AND DIGESTIVE SYSTEM REGULATOR

• VİTAMİN C Antioksidan özelliğe sahip 
olduğundan bağışıklık sisteminin güçlenmesine
yardımcı olan tamamlayıcı bir premiksidir. 
• VITAMİN C It is a complementary premix that
helps strengthen the immune system as it has
antioxidant properties.
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• EXTRA CALM Magnezyum ve Triptofan içeren,
sinirli ve heyecanlı atlar için tamamlayıcı bir yem
premiksidir.
• EXTRA CALM It is a complementary feed premix
containing Magnesium and Tryptophan for nervous
and excited horses.
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• EXTRA FISH OIL atların gelişimine yardımcı
olan bir yem maddesidir.
• EXTRA FISH OIL is a feed material that helps the
development of horses.
Sayfa / Page:  12

• EXTRA PROBIOTIC atların mide ve sindirim
sistemini destekleyici tamamlayıcı yem premiksidir.
• EXTRA PROBIOTIC is a feed premix that supports
the stomach and digestive system of horses.  
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TIRNAK GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİCİ
SUPPORTING HOOF DEVELOPMENT

• EXTRA HOOF STUD sağlıklı tırnak durumunun korunmasına
yardımcı olan atlar için tamamlayıcı bir yem premiksidir.
• EXTRA HOOF STUD  is a complementary feed premix
for horses that helps maintain healthy hoof condition. 
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MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ
STOMACH AND DIGESTIVE SYSTEM REGULATOR

İDEAL KEMİK VE İSKELET GELİŞİMİ DESTEKLEYİCİ
IDEAL BONE AND SKELETON DEVELOPMENT SUPPORTER

• EXTRA PROBIOTIC atların mide ve sindirim sistemini
destekleyici tamamlayıcı yem premiksidir.
• EXTRA PROBIOTIC is a feed premix that supports
the stomach and digestive system of horses.  
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• CALEXTRA (5,10,20 Kg) sağlıklı iskelet ve kemik gelişimini optimum destekler  ve içeriğindeki mineraller, amino asitler ve kolajen
peptit içeriğiyle tamamlayıcı yem premiksidir.
• CALEXTRA optimally supports healthy skeleton and bone development and is a complementary feed premix with minerals,
amino acids and collagen peptide content.
Sayfa / Page:  14
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Kullanım Amacı:
• EXTRA FLEX eklemleri destekleyici, atlar için tamamlayıcı bir yem premik-
sidir.

• 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 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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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 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 
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 C Vitamini (Ascorbic Acid)              250mg           10.000mg

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

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

PEPTIDES HYDROLYZED TYPE I-II-III
COLLAGEN
EXTRA

DIETARY SUPPLEMENT
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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 bir yemdir.
• 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 It is a complementary feed used for the health of horses' joints 
and cartilage, relieves pain and in�ammation, and supports the repair 
of ligament and tendon damages.
• 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:
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 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 azalır, 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 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 Amacı: 
• EXTRA HOOF sağlıklı tırnak durumunun korunmasına yardımcı 
olan atlar için tamamlayıcı bir yem 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 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 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 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 premix for 
horses’ electrolte needs.

It is a complementary feed additive containing essential electro-
lytes, 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.
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Kullanım Şekli:
Atların yemlerine günde 1 kez 20 gr. (1 ölçek) katılarak 
kullanılır.

Kullanım Amacı:
• VİTAMİN C Antioksidan özelliğe sahip olduğundan 
bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan tamam-
layıcı bir 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:
• VITAMİN C It is a complementary premix that helps 
strengthen the immune system as it has antioxidant proper-
ties.
• 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/50g    Per/1kg

1g568 ZeoliteTM (Clinoptilolite)
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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 bir yem 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 participating.

Purpose of usage:
• EXTRA CALM It is a complementary feed 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-Triptofan                           6.000mg    120.000mg

     Per/50g    Per/1kg
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Kullanım Şekli:
• Atların yemlerine  günde 1 kez 25 ml katılarak  veya direkt olarak kullanılır.  
25ml = 6 Pompa

Kullanım Amacı:
• EXTRA FISH OIL atların gelişimine yardımcı olan bir yem maddesidir.
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. 
25ml = 6 Pumps 

Purpose of usage:
• EXTRA FISH OIL is a feed material 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 protec-
tion 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 import-
ant 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

OMEGA 3 EPA %18 DHA % 12

DIETARY SUPPLEMENT

EXTRA
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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 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 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

176.35 oz.

5Kg

ve

DIETARY SUPPLEMENT
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Optimum Skeletal Development and Conformation

EXTRA

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 / 1ölçek
1 yaşlılara ve  2 yaşlılara: Günlük 60g / 1 ölçek 
Atların yemlerine katılarak kullanılır.

Kullanım Amacı:
CALEXTRA sağlıklı iskelet ve kemik gelişimini optimum destekler  ve içeriğinde-
ki mineraller, amino asitler ve kolajen peptit içeriğiyle tamamlayıcı yem premik-
sidir.
• 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 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.

5kg
176.36 OZ.

10kg
352.73 OZ.

20kg
705.47 OZ.
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Kullanım Amacı: 
• EXTRA HOOF STUD sağlıklı tırnak durumunun korunmasına 
yardımcı olan atlar için tamamlayıcı bir yem 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 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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