
 ف ابفففففـوو 
الفيتامينات واألمالح 

 المعدنية

 كاميموفيت السباق

 بودرة
 

 .تركيز عاٍل من الفيتامينات واالمالح المعدنية عندما تحتاج ىجن السباق لمزيد من القوة واالداء
 :كؿ غـ يحتوي عمى: التركيب

 

 ممغم 12 كموريد الكولين وحدة دولية 1.000 فيتامين أ
 ممغم 15 اليسين وحدة دولية 400 3فيتامين د
 ممغم 50 ميثيونين وحدة دولية 30 فيتامين ىـ
 ممغم 6 كبريتات الحديد ممغم 0.10 3فيتامين ك
 ممغم 6 كبريتات الخارصين ممغم 1 1فيتامين ب
 ممغم 1.50 كبريتات النحاس ممغم 1.20 2فيتامين ب
 ممغم 3.50 كبريتات المنغنيز ممغم 0.60 6فيتامين ب
 ممغم 0.10 كموريد الكوبالت ميكروغم 2.40 12فيتامين ب

 ممغم 0.10 ايوديد البوتاسيوم ممغم 5 حامض النيكوتينك
 ممغم 0.1 بيوتين ممغم 1 بانتوثينات الكالسيوم

    ممغم 0.30 حامض الفوليك
 

 : الخواص
  والتي ليما اىمية كبرى في  (أ، ىػ)والفيتامينات  (اليسيف)كاميموفيت السباؽ يمنح اليجف توازنًا جيدًا بيف الحامض االميني

 .لدى اليجف (التربيطة)تنظيـ عممية تنفس الخاليا، وفي عممية استقالب البروتيف، وكذلؾ في منع حدوث التشبيكة 
  فانو يمنع حدوث الحموضة في الدـ بسبب االجياد الحاد وبالتالي فيو  (ب)ونظرًا لمحتوياتو الغنية مف فيتامينات مجموعة

 .يسّرع عممية التخمص مف آثار التعب وجيد السباؽ
 

 :فوائده
 يزيد معدالت االستفادة والتحويؿ الغذائي لمبروتيف الموجود في العميقة اليومية. 

 يساعد عمى سرعة اعادة تكويف كريات الدـ الحمراء. 

 يجعؿ اليجف تصؿ قمة ادائيا عند اشتداد وطأة السباؽ. 

 يسّرع في اراحة اليجف بيف اشواط السباؽ. 

  (التربيطة)فعالية متميزة، لموقاية مف االصابة بالتشبيكة. 

 يمنع حدوث ظاىرة الخوؼ قبؿ السباؽ. 

  (أ، ىػ)يقوي الجسـ الحتوائو عمى الكميات المتوازنة مف الفيتامينات. 

 يقمؿ مف احتماالت االصابة باالمراض المختمفة. 
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  المعدنية
: يعطى مع العميقة اليومية: الجرعات 

 

 الكمية اليومية 
   :المواليد

 غـ 12 من الوالدة حتى عمر شيرين 
 غـ 20 من شيرين وحتى الفطام 
 غـ 50-25 من الفطام ولغاية عمر سنة 
 غـ 50 عمر سنو، وفي فترة الربيع وبداية الصيف 
 غـ 25 عمر سنة الى سنتين 
 غـ 50 سنتان فاكثر 
 غـ 50 فترات التدريب 
 غـ 50 موسم السباق 

 

 .ـ°25يحفظ في مكاف جاؼ معتـ وبدرجة حرارة أقؿ مف : التخزين
 

 .غـ (1000، 500، 250، 100): العبوات
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