AO-Mix

Naturlige antioxidanter

Boost fertilitet, vitalitet
og immunsystemet
Beskytter immunforsvaret

Maksimerer frugtbarheden

•

Frie radikaler nedsætter det biologiske
• Sædceller har et højt niveau af metabosystems evne til at reparere skader, hvillisk aktivitet, som fremmer
ket medfører skader i immunsystemet.
produktionen af frie radikaler.

•

Antioxidanter begrænser de frie radika- •
lers aktivitet og styrker immunforsvaret.

Antioxidanterne beskytter sårbare, encellede organismer mod skader og tab
af funktionalitet.

Sundt og levedygtigt afkom

Beskyttende effekt

•

•
Under fødslen oplever dyr typisk en
periode med knaphed på ilt, som stimulerer dannelsen af frie radikaler.

•

Antioxidanter neutraliserer frie radikaler under fødslen.

•

•

AO-mix maksimerer afkommets vitalitet
og levedygtighed.

Frie radikaler forårsager skader i de
forskellige celler.
Antioxidanter forebygger celleskader,
og beskytter dyret på flere måder.

MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk

AO-Mix

Naturlige antioxidanter
Antioxidanter med høj biotilgængelighed
AO-mix er naturligt forekommende med bestanddele af blandt andet:
• Rosmarin
• Citrus
• Frugtkerner
• Et økonomisk alternativ der giver
topresultater gennem en fremra3
gende biotilgængelighed.
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•

For at sikre en høj biotilgængelighed og en optimal optagelse,
er AO-Mix specielt udviklet i to
udgaver til henholdsvis énmavede dyr og drøvtyggere.

•

AO-mix er godkendt internationalt som antioxidant, og den beregnes i internationale enheder
(IE) på lige for med E-vitaminer.
100 IE AO-Mix = 100 IE E-Vitaminer.

Trouw AO-Mix
- til drøvtyggere og énmavede
•

AO-mix er naturlige polyfenoler, som kan
bruges til at erstatte antioxidanter som
E-vitamin, med op til 50 % i foderet.

•

Naturlige polyfenoler i AO-mix er udvalgt
som vandopløselige, fedtopløselige samt
bifasiske (opløselige i både vand og fedt)
polyfenoler. Det gøres for at sikre en optimal antioxidant status i alle dele af det
cellulære miljø.
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