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دليل التصدير

احلماية من جميع مشكالت الشعيرات الدموية.
• يحمي و يعزز الشعيرات الدموية يزيد من
مرونتها ،ويساعد على خفض اللزوجة في الدم بشكل عام.
• يقلل من "كثافة" خاليا الدم احلمراء ،ويساعد في تعزيز مرونة وكمال اجلدار الغشائي للخلية
واحلفاظ عليه.
• يقلل من حدوث  noxaeالذاتية ،والتي ميكن أن تسبب التهابات داخلية
• يوفر مواد مغذية محسنة ويوزعها األكسجني في شتى أنحاء الدورة الدموية للحصان ﲟا في ذلك
أطراف اجلسم حيث يكثر وقوع املشكالت.
• تعزيز دوران الدم خالل التدريب الشاق والفعاليات املختلفة وبعد إجراءات اإلسعافات األولية
والتعافي "بعد احلدث"

إﻑ – سﻲ – ﺃر®F-C-R

املنتج األمثل “لتحويل الغذاء”.
• حتسني عملية هضم جميع أنواع األعالف واملكمالت الغذائية
الحتوائه على “األحماض األمينية ذات النواة “
• يقوي ويحسن مستويات منو جميع العضالت ،في حني يساعد في منو”اجلذور احلرة “ وإزالة
حامض اللبنيك
• يوفر قدر كبير وفريد من السيطرة على القرحة عبر مجموعة من آليات
• يقلل من خطر جميع أنواع املغص عن طريق املساعدة في احلفاظ على أفضل ظروف للهضم
• يعزز إزالة البكتيريا املسببة لألمراض الحتوائه على املُو ِل ْبدينُوم
• يحتوي على مزيج فريد من البروبيوتيك ،واإلنزميات الهاضمة ،والفيتامينات املتعددة وال َكاريدات
(السكر) لضمان املستوى األمثل للتحويل الغذائي
• يتمتع بالعديد من اخلصائص املقاومة للفيروسات
• محبب ومستساﻍ جلميع اخليول واخليول القليلة األكل

ﻓويدﱋ بوودر ®VOIDING POWDER

يحافظ على سالمة وظائف الكلى واجلهاز الهضمي
• مستحضر معد خصيصا وبدقة للحفاظ على صحة وسالمة وظائف الكلى واجلهاز الهضمي ،كما
يساعد على التخلص من الفضالت بطريقة آمنة ويسيرة .عالمة على أنه يقلل من مخاطر الهياج،
واحلد من الشوائب الدموية وينشط الدورة الدموية.

إميوﻥ بﻠس جيل®IMMUNE PLUS GEL

حقنة املناعة القوية والفعالة.
• يتعرض جهاز مناعة للخيول ،بطبيعة احلال إلجهاد والضغوﻁ التي تعانيها خيول السباق
املتخصصة .لذا صنع  Immune plus gelلتعزيز القدرات الفطرية للجهاز وحتسني قدرته على
التكيف على العديد من املستويات ليوفر حماية شاملة وكاملة من مجموعة من األمراض التي
تسببها الفيروسات والبكتيرية ويحد من آثارها.
مﺆخرا أن تدني مستوى األداء عن املستوى األمثل
• تظهر األبحاث التي أجريت
ً
يرجع في كثير من األحيان إلى اإلصابات الفيروسية غير املصحوبة بأعراض.

بﻼد بووستر ليكيود جيلBLOOD BOOSTER
®LIQUID & GEL

املنتج األكثر فاعلية في زيادة عدد كريات الدم احلمراء.
• يوفر االحتياجات الغذائية جلميع مراحل
تعزيز وإنتاج كريات الدم احلمراء .للحصول على أعلى املستويات.
• مركب”سريع” االفراج يحتوي على النحاس واحلديد و
 ،’ MaaCSوحامض الفوليك وفيتامني  ،Bوالكوبالت ومكونات إضافية أخرى
لتعزيز مستويات كريات الدم احلمراء في ظل جميع ظروف األداء التي تخوضها اجلياد
• إنه املنتج املثالي للجياد التي تتعافي من األمراض أو فقر الدم أو غيرها من حاالت
اإلرهاق والوهن
• منتج  blood boosterاملتميز ،متوفر في شكلني إما كسائل مستساغة للغاية ،أو هالم
مفيد في حقن مينح قدر كبير من الطاقة ،وبفضل تركيبته القاعدية سريع املفعول ينص فﺈنه
مينح اجلواد “الدفعة” القوية الالزمة ألداء متميز”ومزيد من احليوية”
• يضمن احلفاظ على معدالت األكسجني باملستوى األمثل وميد العضالت بالطاقة للوصول
إلى أقصى مستوى من القدرة
• ستحصل األفراس على أقصى فائدة من هذا املنتج سواء قبل أو بعد والدة املُهر كما
ستستفيد منه املُهور والفحول قبل أن تكسى.

بريديرز إسبيشيال ®BREEDERS SPECIAL

املغذيات الضرورية للفرس واملهر.
• تعزيز جميع عوامل اخلصوبة واحلمل
• حتسني الرضاعة وإنتاج اللبأ
• يحسن قدرات التحويل الغذائي الحتوائه على  sofcSوغيره من مواد حتسني وتسهيل
عملية الهضم
• يقلل من اضطرابات اجلهاز الهضمي ﲟا في الضغوﻁ الواقعة على األعضاء في املراحل
األخيرة من احلمل
• حتسني قدرات جهاز املناعة على عدد من املستويات
• املنتج متوافق مع املواد الغذائية املركبة
• منتج لتغذية الفحول يضمن كونها في أفضل حاالتها قبل الكساء
• يعمل إعطاء هذا املنتج للمهر منذ الوالدة وحتى يتم
حولي سنة كفيل بأن مينحه الصحة والنمو املستمر.

جميع منتجاتنا تفي بلوائح وقواعد JOcKEY
 cLUBو  fEIواالحتاد الدولي للفروسية وليس
هناﻙ فترة لسحبه من األسواق

املنتﺠاﺕ التكميﻠية

شركة أردمور ناتشورال كير احملدودة
Ardmore Natural Care
شركة أردمور ،وترفورد ،أيرلندا
هاتف94700-24-353 :
فاكس94711-24-353 :
خلوي2662734-87-353 :
بريد إليكترونيdamiengleeson@eircom.net :

مكتب دبي
هاتف866 723-84 -179 00 :
فاكس966 723-84 -179 00 :
بريد إليكترونيardmore@eim.ae :

للحصول على معلومات بشأن التغذية اخليول في ايرلندا
يرجى زيارة موقعنا على االنترنت االيرلندي
www.ardmoreequine.com, www.camelnutrition.com
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تريس بووست TRACE BOOST® -مجموعة من أحدث املعادن التي متنح أعلى مستوى من
الكفاءة والفعالية
تريس بووست ® - TRACE BOOSTبخاﺥ فعال لتسكني آالم العضالت والتواء املفاصل
كوول  - ®LOOCكمادات تعتمد على الطني في تركيبها لتسكني آالم العضالت والتواء املفاصل
تراينرز إسبيشيال  - SPECIAL® TRAINERSيحتوي على املعدن وعناصر جتديد الدم
ويساعد على حتويل الغذاء
إليكتو – ايد بوور ELECTO-AID POWER® -منتج لطيف الستعادة توازن نسب املعادن بسرعة
إليكتو – ايد بوور ELECTO-AID POWER® -منتج فعال الستعادة توازن نسب املعادن واملساعدة
في التدريبات الشاقة
فيتو – فيت بلس ® -PHYTO-FIT PLUSيزيل السموم من الدم ويقلل مستوى العادالت
كالسيك هووف ® - CLASSIC HOOFمجموعة من احملفزات حتتوي على األحماض األمينية والبيوتني
تشيو ريبر ® - TISSUE REPAIRﳑتاز في ظروف صعبة كما أنه منفر وطارد للحشرات الطائرة
ومطهر
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تريس جيل ®TRACE-GEL

استرو ®GASTRO

يحتوي على تركيبة ثورية من املعادن تناسب
األفراس واملهور وأسراب اخليول احلديثة
السن

تمُ ثل قرحة اخليول
املشكلة الرئيسية تواجه األسراب احلديثة السن
من اجلياد واخليول الراشدة على حد سواء.
ٍ

• مكون من تركيبة فريدة ترتكز على
 c.a.a.mلضمان توفر النحاس وغيره من
املعادن األساسية الزهيدة حتى في ظل
وجود فائض من الكبريت واملوليبدينوم
• مزيج متجانس ومتكامل من
املعادن يوفر اخلصائص التالية:
• تعزيز ترسيب جميع عظام الهيكل العظمي
• احلد من التهاب املشاش واملفاصل
ومشكالتها
• تعزيز مستويات املعادن الهامة للحمل
• تعزيز عملية بناء وتكون العضالت
• حتسني القدرة على احلد من التوتر
• حتسني اخلصائص املضادة لألكسدة
• حتسني القدرة على امتصاص جميع
أنواع املعادن كما مت تعديلها لتكون مستقلة
عن نظم التغذية

• إليكم مفهوم جديد في
السيطرة واحلد من قرحة
اخليول وما يرتبط بها مشكالت
• األعراض املصاحبة للقرحة ويعني القضاء
على املغص بشتى أشكاله بأسرع ما ميكن.
• ال يوجد أي تدخل أو حد
من إفرازات احلمض باملعدة
• يحتوي على
مضادات حيوية طبيعية وعوامل
لتعزيز سالمة الغشاء املخاطي
من خالل املكونات النشطة التي
تشمل العناصر الغذائية النباتية
• مناسبة للخيول في كافة املراحل العمرية
األعمار من املهور وصو ًال إلى اجلياد الراشدة
• يقلل من األضرار التي تلحق بـ
 colonocytesنتيجة
للكبريتيد األنيوني
الذي تُنتج البكتريا
• يعمل بالتضافر مع
آليات التالئم الطبيعية داخل جسم احلصان
للحفاظ على املستوى األمثل
للهضم ،كما يحتوي على مخفضات طبيعية
للتوتر
• مناسبة لألفراس في
آخر أسبوعني من احلمل

تريس بووست ليكود

®TRACE-BOOST LIQUID

• سائل سائغ يحتوي على مزيج املعادن
يستخدم أحدث املبتكرات املتمثلة في
اخلالبات الثنائية املتاحة ملعادن
األحماض األمينية التي تتيح تدخل
املوليبدينوم
وتضمن حتقيق أقصى استفادة من النحاس
في شتى الظروف
• تعزيز مستويات املعادن الهامة للحمل
• تعزيز منو جميع عظام الهيكل العظمي
بفضل مفعول هذا املزيج املتجانس والفريد
من املعادن
• تعزيز منو العظام والقضاء على مشكالت
العظام مثل احلد من التهاب املشاش واملفاصل
ومشكالتها
• تعزيز عملية بناء وتكون العضالت و حتسني
عوامل القدرة على احلد من التوتر
• حتسني القدرة على امتصاص جميع
املعادن كما مت تعديلها لتكون مستقلة عن
نظم التغذية
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lists in Feeding for the Future

حتتوي منتجات أردمور Ardmoreاآلن
على تركيبة إف – سي – أر برمييكس
®
f-c-r premix,
الفريدة واحلصرية التي تعمل على
مستويات احلمض النووي الفرعية
لتحسني امتصاص جميع العناصر
الغذائية.

بيوريفاي جيل

®PURIFY GEL

تراينرز إسبيشيال جيل

إزالة السموم وجتديد الدم

• يزيل السموم بكفاءة
من الكبد والكلى و
كامل اجلهاز الهضمي
• يعزز جهاز املناعة
على عدة مستويات
• يحارب العديد من الفيروسات والفطريات
ويقضي عليها
• املساعدة على التعافي السريع من جميع
أنواع العدوى
• يساعد على حتسني
وجتديد حيوية األعضاء بفاعلية
وإزالة السموم منها
• ُيستخدم من بداية
“املوسم” ،وأثناء
التدريب الشاق والسباق
حيث يساعد املفعول املطهر للمنتج على حماية
الكبد
• يوفر الدعم لنخاع العظم.

شركة أردمور ناتشورال كير احملدودة
Ardmore Natural Care
شركة متلكها وتديرها
أسرة الشركة  ،تطور وتنتج
وتسوق
مجموعة شاملة املكمالت عالية اجلودة الالزمة لتربية اخليول احملترفة
وأسواق اخليول.

ORE
RAL
LTD

SPECIAL GEL® TRAINERS

خدماتنا املتخصصة
تشمل:
• حتليالت التربة واملياه واألعالف
• تركيب مزيج خاص من املنتجات املختلفة
خصيصا لتتناسب مع متطلبات
مصنعة
ً
اإلسطبالت الفردية/
ومزارع خيول السباق ويشمل ذلك احلاجة
إلى مقدار كبير من املُو ِل ْبدينُوم
جميع منتجاتنا تلبي االحتياجات
الغذائية الشاملة واليومية للخيول في بيئتها
الطبيعي.

خليول العروض والسباقات
• مزيج فريد من الفيتامينات واملعادن في
حقنة
• يحتوي على مستويات عالية من
فيتامني  eالطبيعي و
 d-aتوكوفيرول و  yتوكوفيرول للحد مناجلذور احلرة RNOS
والعوامل املسببة لاللتهابات cox 2
• خصائص متميزة
المتصاص املعادن
يحتوي على عنصر مستخلص من
مصدرا هائ ً
ال للطاقة
اخلضراوات ُيعد
ً
• يخفض مستويات انزميات cpk-mm
بسرعة كبيرة.
• يعزز عوامل حمل األكسجني
• احلد من تصلب (بيلة نتروجينية) و
العضالت ومشكالتها
•®Vitamin c as ester c
يعزز عملية امتصاص احلديد.

PRODUCT RANGE:

• تراينرز إسبيشيال جيل  Trainers Special Gel® -يحتوي على املعادن والفيتامينات الطبيعية
وفيتامني ( )Eإلمداد اخليول بالطاقة
• جاسنرو  Gastro® -السيطرة على القرحة
• بيوريفاي جيل  Purify Gel® -إزالة السموم من األعضاء
• تريس جيل Trace Gel® -منتج يحتوي على تركيبة ثورية من املعادن تناسب األفراس
واملهور وأسراب اخليول احلديثة السن
• تريس بووست ليكود  Trace- Boost Liquid® -مزيج فريد متجانس من املعادن
• بالد بووستر ليكود وجيل  Blood Booster Liq. & Gel® -تعزيز أكسجني  R.B.Cوتعزيز القيم واملواد
الغذائية
• بريدر إسبيشيال  Breeders Special® -مينح أفضل بداية من بداية مرحلة احلمل وحتى الوالدة يحتوي
على مجموعة ثورية من الفيتامينات واملعادن
• بليد فري  Bleed Free® -حماية الشعيرات الدموية واحلفاظ على التوازن والتكامل
• إف  -سي  -أر ® -F-C-Rحتسني عملية التحويل الغذائي التحويل  /وفعال في عالج القرحة ومعالج للمغص
• إميون جيل  Immune Gel® -نتج فعال لتعزيز املناعة
• فويدجن بوودر  Voiding Powder® -يحافظ على صحة وسالمة وظائف الكلى واجلهاز الهضمي.

X1a 75372 Armore Equine DL (arabic).indd 2

