Sport & training

Stress

Liniment

Het individuele paard
Synovium® weet dat elk paard anders is. Een gezond rantsoen van goede kwaliteit is de basis, maar kan vrijwel nooit volledig aan de individuele
behoeften van elk (sport)paard voldoen. Daarom zijn supplementen van
groot belang. Synovium®-supplementen voldoen aan de hoogste eisen
en zijn ontwikkeld voor sportpaarden. Met de juiste supplementen worden de beste prestaties bereikt.

HORSE HEALTH

Veterinair management
Preventief gezondheidsmanagement is de basis van een gezonde sportcarrière van uw paard en zal in de toekomst misschien zelfs belangrijker

ARNICA HYDRO GEL
Deze gel met arnica verzorgt
spieren, pezen en gewrichten
of gezwollen benen. ARNICA
HYDROGEL is te gebruiken bij
een ontspannende massage
van de spieren en draagt bij aan
een goede doorbloeding van de
weefsels. Breng vóór en na de
training of zo vaak als nodig aan
en masseer voorzichtig in op
het te verzorgen gebied. De gel
wordt snel geabsorbeerd.

GINGER+MSM
GINGER+MSM is een veelzijdig
werkend liniment voor vermoeide
en gespannen spieren en voor
de verzorging van gewrichten en
pezen. Allereerst heeft het een
verkoelend en kalmerend effect
en helpt het ontstekingen voorkomen. Vervolgens werkt het
verwarmend en ontspannend.
Het effect van GINGER+MSM
wordt versterkt met een ademende bandage.
Gebruik GINGER+MSM in
combinatie met de SYNOVIUM
bandage voor een langdurig en
optimaal effect.

MGNIUM
Een magnesiumdeficiëntie kan
nervositeit veroorzaken. Bovendien kan het verhinderen dat de
spieren goed kunnen ontspannen. Het kan (mede) leiden tot
spierbevangenheid en andere
spieraandoeningen, wat resulteert in prestatievermindering.
Een tekort aan magnesium is
tevens een oorzaak van ongevoeligheid van de lichaamscellen
voor het hormoon insuline. Dit
kan leiden tot ziekten als hoefbevangenheid, een verstoorde
vetbalans en huidaandoeningen.
MGNIUM bevat meerdere vormen van magnesium voor optimale opname en efficiëntie,
alsmede B-vitamines die als cofactoren fungeren.

CALMINGARD
CALMINGARD bevat natuurlijke
ingrediënten in een homeopathische gel. Deze natuurlijke
ingrediënten hebben bewezen
kalmerende effecten. Het product werkt snel en test niet op
doping. CALMINGARD wordt
geleverd in een praktische injector voor orale toediening.

NAP
NAP is een breed werkend preparaat ter ondersteuning van
paarden die zwaar trainen. NAP
bevat een speciale combinatie
van duivelsklauw, kurkuma, wilgenschors en framboos. Deze
combinatie helpt bij de bescherming van pezen en gewrichten
en ondersteunt tevens de weerstand, mineralisatie van de botten, ontwikkeling van rode bloedcellen en de collageensynthese.
Daarnaast beschermt de unieke
formule de lever en zorgt het voor
een betere doorbloeding van de
benen.

worden dan curatieve behandeling. Paarden kunnen niet plotseling hoger springen, sneller rennen of zich plotseling veel flexibeler uitstrekken.
Maar consistente prestaties, minder blessures en sneller herstel helpen
om je te laten stijgen in het klassement.
Wetenschappelijke basis
Veel fabrikanten voegen verkeerde combinaties van ingrediënten of te
lage (niet werkzame) concentraties van stoffen toe aan hun eindproduct.
In deze gevallen is het misschien beter om uw paard te laten stoppen
met een supplement, als het effect matig is en de kosten hoog. Synovium® breekt met deze trend en levert uitsluitend supplementen met een
wetenschappelijke onderbouwing die de effectiviteit garandeert. Synovium® producten worden uitgebreid getest. Eerst in het laboratorium en

250 ml

1,5 kg pellets

250 / 1000 / 5000ml

gel 5 x 10 ml

1 kg powder

1,5 / 4,5 kg pellets

MOTION-JMT
MOTION-JMT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat aantoonde dat er minimaal 15 g elementair glucosamine per dag nodig
is om symptomen van degeneratieve gewrichtsaandoeningen te
verlichten. MOTION-JMT met een
hoge dosis glucosamine(sulfaat)
is ontwikkeld voor het behoud van
gezond kraakbeen en voor optimale soepelheid van de zwaarbelaste
gewrichten van sportpaarden.

1 kg powder

1000 / 5000 ml

1 kg powder

AGILITY
AGILITY bevat 100% bioactieve
collageenpeptiden (BCP)
die specifiek zijn gericht op
het ondersteunen van het
bewegingsapparaat van
dieren. AGILITY ondersteunt de
gezondheid van kraakbeen, bevordert de gewrichtsmobiliteit en
ondersteunt botten, gewrichtsbanden en pezen. De veiligheid
en effectiviteit van AGILITY is
uitgebreid onderzocht en wetenschappelijk bewezen.

RED&GOLD
RED&GOLD blijkt keer op keer
het aangewezen supplement te
zijn bij paarden die lijden aan
bloedarmoede of energieverlies.
Hemoglobine transporteert zuurstof door het lichaam. Specifieke
mineralen en sporenelementen
zoals ijzer, zijn van grote waarde
voor de productie van hemoglobine
en het energiemetabolisme. De
goed doordachte combinatie van
mineralen, sporenelementen en
B-vitamines in RED&GOLD helpt
om optimaal te presteren. Inclusief
pompsysteem voor handig
doseren.

vervolgens in verschillende disciplines van paardensport. In racen, waar
gezondheid, conditie, snelheid en uithoudingsvermogen voorop staan.

1000 / 5000 ml

Maar ook in springen en dressuur, waar kracht en souplesse vereist zijn.
De productie van Synovium® vindt plaats onder GMP+ condities. Dit

OMEGA STRENGTH
Omega-oliën zijn een uitzonderlijke energiebron voor
het lichaam. Door OMEGA
STRENGHT aan het voer toe
te voegen, kan de hoeveelheid
koolhydraten in het dagelijkse
rantsoen worden beperkt.
Hierdoor zijn gevoelige paarden
minder prikkelbaar. Het paard
beschikt op langere termijn over
meer energie. Een toename
van vetten is zeer geschikt
bij duurtraining. De vetzuren
in OMEGA STRENGHT zijn
meervoudig onverzadigde
vetzuren, die niet allemaal door
het lichaam zelf geproduceerd
kunnen worden.

PREGNANCY
Dit natuurlijke product kan
bijdragen aan een gezonde
baarmoeder, wat belangrijk
is voor een goede opname
van het embryo en een
goede dracht. Na het veulenen
ondersteunt PREGNANCY het
herstel van de baarmoeder ter
voorbereiding op een volgende
dracht.

kwaliteitsborgingssysteem garandeert dat de kwaliteit van grondstoffen
en eindproducten wordt getest, alle procedures zijn vastgelegd en dat
fabrieks- en productieomstandigheden zijn ontworpen en worden gecontroleerd om verontreiniging tegen te gaan. Ons motto: ieder paard
verdient supplementen die betrouwbaar zijn.
Meten is weten; dopingcontrole
Synovium® houdt toezicht op elke batch. Alleen als het eindproduct volledig schoon is, zal de partij op de markt worden geïntroduceerd. Onze
kwaliteitscontrole houdt onder meer in dat voor alle producten en batches altijd monsters op voorraad worden gehouden voor toekomstige
tests. Houd er rekening mee dat u als ruiter/eigenaar van het paard altijd verantwoordelijk bent voor eventuele dopingstoffen die in uw paard

Pregnancy

Energy

Joints

voorkomen. Overleg met uw dierenarts als u gerelateerde vragen heeft.
Prijs-kwaliteit
Voor de ontwikkeling van onze supplementen, staat de fysiologie van het
paard centraal. Synovium® kiest ervoor om niet zoveel mogelijk ingrediënten aan één product toe te voegen. Het is effectiever om te kiezen
voor minder, maar zeer effectieve stoffen in werkzame hoeveelheden.
Dit maakt het eenvoudig om de oorzaak of de exacte tekortkoming bij
het paard aan te pakken. Zo hoeft goede kwaliteit niet duur te zijn.

WWW.SYNOVIUM.EU

Intestine

1 kg powder

1,5 kg powder

Liguid 5000 ml

PARAFFINE
Deze 100% pure vloeibare paraffine is een zuivere minerale olie met
een hoge viscositeit, zo extreem
verfijnd dat deze olie geschikt is
voor inwendig gebruik. Gebruik
zoals voorgeschreven. Inclusief
een handig pompsysteem voor
makkelijk doseren.

Liguid 1000 ml

HIPPOCHOL
Ter ondersteuning van de leverfunctie. Choline is nodig is voor de
productie van lecithine en
acetylcholine. Bij een tekort aan
het essentiële aminozuur methionine is de productie van choline verlaagd. HIPPOCHOL levert choline
en methionine en draagt bij tot een
optimale leverfunctie. Vooral preventief in te zetten tijdens perioden
van herstel en vachtwisseling.

MSM PURE
MSM PURE bevat een hoog gehalte
biologisch beschikbaar zwavel. Het
paard gebruikt deze zwavelatomen
in de aminozuur- en eiwitsynthese
en derhalve speelt het een rol bij het
gezond houden van voornamelijk
spieren (spierstofwisseling), pezen,
banden (aanhechting). Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat MSM PURE
een beschermend effect heeft op
oxidatieve- en ontsteking gerelateerde
letsels tijdens training en wedstrijden.

1 kg powder

Liguid 1000 ml

AIRPLUS LIQUID
Hoestsiroop met menthol, bij hoesten en voor meer lucht. AIRPLUS
bevat een unieke mix van oliën en
kaliumjodide. Deze hebben een
verzachtend effect op de luchtwegen, helpen om vrijer te ademen
en prestaties te verbeteren.

MYOBUILDER
Het hebben van een krachtige spiermassa kan blessures voorkomen
door steun te bieden aan het skelet
en de gewrichten. Gamma Oryzanol
is een natuurlijk ingrediënt dat de
spiermassa helpt vergroten en
bijdraagt aan een juiste spierkracht.
Deze unieke formule bevat ook
andere voedingsadditieven als
L-carnitine en silicium en is een
volledig en natuurlijk spieropbouwend product.

MEGABOL
MEGABOL is ontwikkeld voor
het paard die in de opbouwfase
van de training zit. MEGABOL
stimuleert de spiercelgroei/
(vetvrije) spiermassa en zorgt
voor extra spierkracht. Het bevat
Gamma Oryzanol, één van de vele
sterolen die in de natuur worden
aangetroffen. Sterolen maken
deel uit van de structuur van de
spieropbouwende hormonen in het
lichaam.

1 kg pellets

1000 ml

2 kg powder

PREFIT
In het geval van intensieve training,
sportieve prestaties en wanneer
tijdelijk extra weerstand gewenst
is, bijvoorbeeld tijdens het reizen.
PREFIT bevat extra vitamines en
mineralen en wordt gebruikt voor
een tekort aan vitamines in voedsel. Voor optimale prestaties.

1,5 kg / 5 kg / 10 kg / 20 kg

CLAY&COOL
De koelende werking van
CLAY&COOL is ideaal bij verhitte
en vermoeide paardenbenen.
CLAY&COOL zorgt dat je langdurig
“droog” beenwerk houdt en heeft
een duurzame werking.
CLAY&COOL is gemakkelijk aan te
brengen en heeft 100% natuurlijke
samenstelling, is gemakkelijk af te
wassen en kan worden toegepast
met en zonder bandage.
Gebruik de CLAY&COOL in combinatie met de SYNOVIUM bandage
voor langdurig effect.

NEUTRAVET
NEUTRAVET kan de negatieve
effecten van de vorming van
melkzuur en spierverzuring tegengaan en zorgt voor een sneller
herstel. NEUTRAVET neutraliseert
melkzuur na inspanning en helpt
bij het opbouwen van een buffer
met citroenzuurmetabolieten in het
geval van verzuring. Met handig
pompsysteem.

5000 ml

1,5 kg pellets

LACTAPLUS
LACTAPLUS bevat innovatieve
antioxidanten zoals liponzuur, een
krachtige nutriënt die beschermt
tegen schade die wordt veroorzaakt door vrije radicalen. Andere
componenten zoals B-vitamines
zijn onmisbaar als cofacoren in
biologische reacties in de energieproductie. LACTAPLUS draagt bij
aan een snel herstel.

GASTROSAFE
Overgevoelige magen komen veel
voor in de huidige (sport)paardenpopulatie.
GASTROSAFE beschermt de
maagwand en ondersteunt het behoud van een normale zuurgraad
in de maag. Daarnaast stimuleert
het de darmwerking. Paarden die
6 weken GASTROSAFE kregen
gevoerd scoorden significant
beter dan de paarden die geen
GASTROSAFE gevoerd kregen.
GASTROSAFE kan dagelijks
worden gevoerd.

LINSEED
LINSEED is een 100% pure plantaardige olie van hoge kwaliteit die
is afgeleid van de eerste persing.
Lijnzaadolie is een plantaardige
bron van omega 3 vetzuren. De
olie voedt en beschermt de huid
van binnenuit en verbetert de
natuurlijke glans van de vacht. Het
ondersteunt het metabolisme en
de spijsvertering en draagt bij tot
de optimale werking van de maag
en darmen.

1000 ml / 5000 ml + dispenser
1,5 kg / 4,5 kg pellets
Paste / Syringe

LACTAPLUS PASTE
LACTAPLUS PASTE vertraagt
de verzuring van de spieren bij
inspanning en zorgt voor een
sneller herstel. Dit supplement
bevordert de omzetting van
pyruvaat in acetylcoenzym-A,
een sleutelverbinding in de
ATP-cyclus. LACTAPLUS PASTE
levert nutriënten die bijdragen tot
de productie van zowel anaërobe
energie (als glycogeen) als aërobe
energie (vetstofwisseling) voor
een optimale energiestofwisseling. Daardoor zorgt het voor een
maximale functionaliteit van het
spierstelsel.
LACTAPLUS PASTE wordt door
zijn samenstelling snel geassimileerd en toediening is daarom geïndiceerd vlak vóór sportprestaties,
om de stofwisselingsprocessen te
optimaliseren.

1,5 kg pellets

MSM OPTIMAL-C
MSM bevat een hoog gehalte biologisch beschikbare zwavelatomen
die worden gebruikt in de aminozuur- en eiwitsynthese. MSM wordt
ingezet ter ondersteuning van het
spiermetabolisme en herstel van
pezen en banden (aanhechting).
Wetenschappelijk onderzoek toont
aan dat MSM een beschermend
effect kan hebben op oxidatieve
en inflammatoire inspanning
geïnduceerde letsels. Vitamine C
versterkt de werking van MSM.

SAND OIL 369
SAND OIL 369 wordt ingezet bij
het afvoeren van zand uit de darmen en ter bevordering van spijsvertering. Dit voedingssupplement
bevat psyllium; een vezel die vocht
kan aantrekken en zand en andere
vuiligheid uit de darm verwijdert.
Onderzoek heeft aangetoond dat
psyllium in combinatie met omega
oliën 25% meer zand verwijdert uit
de darm dan psyllium alleen.

1,5 kg pellets

2 kg powder

ELECTROLYTES Q
ELECTROLYTES Q is een
uitgebalanceerd supplement dat de
essentiële elektrolyten aanvult die
verloren gaan bij zweten en arbeid.
Speciaal geschikt om te gebruiken
gedurende warme seizoenen,
bij reizen en na competitie. De
toevoeging van antioxidanten ondersteunt het snelle herstel van het
lichaam na training. Vers drinkwater moet altijd beschikbaar zijn.

Electrolytes

DRESSUUR
Katja Gevers: “Ik ben erg enthousiast over Synovium. GINGER MSM
helpt bij de behandeling van de
spieren en RED&GOLD geeft ze
dagelijks meer energie. Ook NAP is
een product waar ik razend enthousiast over ben. De Synovium® heeft
mijn paarden zeker geholpen om
een topniveau te bereiken! “

MYOCARE- E
MYOCARE-E zorgt voor meer energie,
spierkracht en uithoudingsvermogen van
het paard. Vitamine E en Selenium dragen
bij aan het neutraliseren van vrije radicalen
die vrijkomen tijdens inspanning en
houden zo de spieren in gezonde conditie.
Uniek concept door toevoeging van de
spiercelbrandstof creatinefosfaat. Als
creatine wordt opgenomen in het lichaam
bindt het zich aan fosforzuur waardoor
creatinefosfaat wordt gevormd. Deze stof
draagt bij aan meer energie, spierkracht en
uithoudingsvermogen van het paard.

Performance

Neem voor meer informatie
contact op met ons verkoopteam:
HELLO@SYNOVIUM.EU
Tel. +31 30 7470111
www.synovium.eu

Michael Greeve Sporthorses richt
zich op het scholen, trainen en
verkopen van sportscholen. Verder
houdt het bedrijf zich bezig met training en ondersteuning van renners.
Michael Greeve: “Ik gebruik verschillende supplementen van Synovium®, zoals ELECTROLYTES
Q, LACTAPLUS, GASTROSAFE
en MYOBUILDER. Per paard kijken
we wat er nodig is, en daar zoeken
we geschikte supplementen bij. Wat
mij aanspreekt aan Synovium® is
dat ze wat krachtiger zijn dan veel
andere producten, waardoor ze een
goede werking hebben. Synovium
staat bekend om zijn hoge kwaliteit en is tegelijkertijd veilig voor
alle rassen van paarden en pony’s.
Synovium® staat hoog aangeschreven en de producten zijn ontwikkeld
door dierenartsen, dat geeft vertrouwen.”

BIOBUTE
BIOBUTE bestaat uit een combinatie
van plantaardige ingrediënten zoals
harpagophytum (Devil’s claw), framboos,
kurkuma, wilgenschors, wortel, munt en
fenegriek. Deze natuurlijke mix werkt als
een pijnstiller voor het paard. BIOBUTE
kan worden gebruikt bij paarden met pijn
van gewrichten en/of ligamenten of in het
algemeen voor het oudere paard.

Care products

‘Syn ‘betekent’ weg ‘.
‘Novium’ betekent ‘nieuw’.
Synovium vertegenwoordigt
een nieuwe benadering van
optimale performance en zorg
voor uw paard.

Karim El Zoghby: “Al meer dan 5
jaar gebruik ik de CLAY&COOL om
het beenwerk van mijn paard gezond en droog te houden. De MGNIUM werkt perfect voor losheid en
scherpte in de ring.”

Intestine

Deze filosofie staat centraal
binnen ons bedrijf. We zijn toegewijd om jarenlange ervaring
van ruiters, innovatie en upto-date onderzoek bij elkaar
te brengen, om zo de beste
prestaties en optimale gezondheid van paarden verkrijgen.

“Stoeterij Sterrehof (Ivo Campagne): “Ik heb mijn hele leven in de
paardenbusiness gewerkt en één
ding weet ik zeker: individuele begeleiding per paard is de enige
manier om met succes het fokken
om te zetten in sport op het hoogste niveau. Dat is alleen mogelijk
met geavanceerde en specifieke
supplementen. Bovendien, om effectieve resultaten te garanderen,
is een wetenschappelijke basis van
het product essentieel.”

Immune system, Resistance

Marc Houtzager: “Al jaren ben ik
een zeer tevreden gebruiker van de
LACTAPLUS en LACTANASE om
ervoor te zorgen dat mijn paarden
fit zijn aan de start. En tot nu toe met
groot succes!

Airways

Synovium is een ander woord
voor gewrichtsvloeistof. De
binnenkant van een gezond
gewricht staat voor zuiverheid.
Wij streven hetzelfde na met
onze productlijn Synovium®.
Een aanzienlijk deel van het
succes van het sportpaard is
gebaseerd op gezonde gewrichten. Synovium® voorziet
in de individuele behoefte aan
vitamines, mineralen en ook
liniment voor de basisverzorging van het paard. Synovium® is succesvol door zich te
baseren op wetenschappelijk
onderzoek. Alle formuleringen
zijn opgesteld met het oog op
de fysiologie van het moderne
sportpaard. Synovium®-supplementen zijn ontwikkeld om
aan de hoge eisen van ruiters
te voldoen. Wij ontwikkelen
en verbeteren onze producten
voortdurend op basis van solide voedingsonderzoek en de
eisen van een steeds veranderende sportwereld.

Liver

SPRINGEN

Muscles

WAAROM SYNOVIUM?

