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Szwajcarska firma PAVESCO AG, z siedzibà 
w Bazylei, specjalizuje si´ w produkcji i sprzeda˝y
dodatków paszowych, kosmetyków i produktów 
weterynaryjnych wy∏àcznie dla koni, pod s∏awnà
na Êwiecie markà handlowà TWYDIL®.

Produkty TWYDIL® stosuje wi´kszoÊç odnoszàcych sukcesy trenerów
i hodowców w ponad 65 krajach na 5 kontynentach.

W szczególnoÊci u˝ywa si´ ich we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
USA, Japonii, Hong Kongu, Makao, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, Australii, Niemczech, Afryce Po∏udniowej, Singapurze,
Indiach, Turcji, Maroku, Szwajcarii itd.

TWYDIL® opiera swój rozwój na stosowaniu wy∏àcznie naukowych

kryteriów i bardzo wysokich norm jakoÊciowych.

TWYDIL® zatrudnia najlepszych ekspertów na Êwiecie z zakresu
witamin i stosuje najbardziej wyrafinowane technologie produkcji
i pakowania swoich produktów.

Val¯re Henry
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NIE WSZYSTKIE WITAMINY SÑ TAKIE SAME 

Na przyk∏ad, cena witaminy C 

mo˝e ró˝niç si´  dziesi´ciokrotnie 

w zale˝noÊci od jej pochodzenia,

jakoÊci, w∏aÊciwoÊci chemicznych

i trwa∏oÊci.

TWYDIL® wykorzystuje

kapsu∏kowanà witamin´ C,

produkt Stay C®, który dzia∏a 

najskuteczniej, przy najlepszej

trwa∏oÊci

1

Witamina C

PODSTAWOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH
NALE˚Y WIEDZIEå PRZED ROZWA˚ENIEM 

ZASTOSOWANIA DODATKU WITAMINOWEGO!

6

KONIE MAJÑ WYMAGANIA
ORAZ MO˚LIWOÂCI!

Wi´kszoÊç dodatków witaminowych nie jest
przeznaczona dla koni wyczynowych, poniewa˝
zawiera tylko takie iloÊci witamin, jakich konie
potrzebujà, aby by∏y zdrowe i pe∏ne ˝ycia
(WYMAGANIA).
Dodatki TWYDIL® sà tak opracowane, aby
zaspokaja∏y zapotrzebowanie koni
wyczynowych, poniewa˝ zawierajà to, 
czego konie potrzebujà, ˝eby w pe∏ni
wykorzystaç swój potencja∏ fizjologiczny
(MO˚LIWOÂCI).
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PRODUKTY, KTÓRE NA OPAKOWANIU NIE 
MAJÑ PODANEJ GWARANCJI NA WITAMINY,
NIE ZAWSZE TE WITAMINY ZAWIERAJÑ!

Istotnie, pewne witaminy sà tak nietrwa∏e, ˝e bez zachowania szczegól-

nych zabezpieczeƒ prawie w ca∏oÊci znikajà w produkcie koƒcowym.

Jednak˝e, dzi´ki 30-letniej wiedzy i doÊwiadczeniu, dzi´ki najwy˝szym

standardom jakoÊciowym i temu, ˝e TWYDIL® kupuje najlepsze

z mo˝liwych surowce oraz dzi´ki niezb´dnemu przed∏u˝eniu trwa∏oÊci,

TWYDIL® jest w stanie w 100% zagwarantowaç obecnoÊç witamin

i substancji aktywnych przez ca∏y okres przydatnoÊci produktu.

TO, CO WYGL ÑDA TANIEJ, NIE ZAWSZE 
KOSZTUJE MNIEJ!

Badania porównawcze cen sà prawid∏owe tylko wtedy, 
gdy uwzgl´dniajà:

• iloÊç witamin i substancji aktywnych, które koƒ rzeczywiÊcie
dostaje w ostatecznej racji dziennej.

• czy wszystkie witaminy niezb´dne dla konia wyst´pujà
w produkcie i czy producent nie „zapomnia∏” o najdro˝szych 
witaminach (ze wzgl´du na koszt dzienny), takich jak cholina, 
witamina E, witamina B1 i kwas foliowy.

• gwarancje producenta w kategorii 
kontroli antydopingowej.

4
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PRODUKTY TWYDIL® MAJÑ OFICJALNY 
CERTYFIKAT: MO˚NA JE STOSOWAå BEZ RYZYKA

A˚ DO DNIA ZAWODÓW*
Przed wypuszczeniem na rynek, wszystkie produkty TWYDIL®

muszà z powodzeniem przejÊç dwa poziomy kontroli jakoÊci
w zakresie substancji zabronionych:

• SZUKANIE ZANIECZYSZCZE¡ W PRODUKCIE KO¡COWYM

Aby uniknàç jakichkolwiek zanieczyszczeƒ, TWYDIL® wraz ze swoimi
dostawcami ustanowi∏ surowe warunki jakoÊciowe sk∏adników. Produkt
koƒcowy przekazywany jest do oficjalnego laboratorium w Châtenay-
Malabry we Francji, kierowanego przez dr Yvesa Bonnaire, w celu kon-
troli, czy nie zawiera, któregokolwiek z 7 naturalnych zanieczyszczeƒ
(morfina, atropina, bufotenina, kofeina, teofilina, teobromina, skopo-
lamina), gdy˝ nale˝y zachowaç maksymalnà czujnoÊç co do ich ewentu-
alnego wyst´powania w sk∏adnikach paszy.

• SZUKANIE SUBSTANCJI ZABRONIONYCH 
W MOCZU KONIA OTRZYMUJÑCEGO

PRODUKT KO¡COWY

Laboratorium Hormonologiczne w Marloie,
Belgia, kierowane przez dr Philippe Delahauta,
przeprowadza prób´ (specyficznà dla ka˝dego
produktu), wed∏ug surowego i precyzyjnego
protoko∏u kontroli jakoÊci.

Zgodnie z tym protoko∏em, laboratorium podaje
koniowi normalnà dawk´ produktu przez minimum
3 dni. Pobiera próbki moczu i wysy∏a je do laborato-
rium Châtenay-Malabry we Francji, gdzie sà pod-

dawane kompletnemu badaniu przesiewowemu na obecnoÊç
wszystkich substancji zabronionych – Êrodków pobudzajàcych,
znoszàcych ból, narkotyków, steroidów anabolicznych, beta-
blokerów, Êrodków moczop´dnych i innych mniej praw-
dopodobnych zanieczyszczeƒ.

1

GWARANCJE TWYDIL®
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GWARANCJA ZAWARTOÂCI WITAMIN

Pomimo niestabilnoÊci wielu witamin, produkty TWYDIL® 
odpowiadajà temu, co podano na ich etykietach (dok∏adna dawka witamin i sub-
stancji aktywnych), a˝ do up∏ywu ich daty wa˝noÊci, a nawet d∏u˝ej. 

Dzi´ki zastosowaniu nast´pujàcych Êrodków, TWYDIL® jest w stanie
zagwarantowaç zawartoÊç swoich produktów:

• receptura wed∏ug najwi´kszych ekspertów
od witamin

• zakup najlepszych witamin

• zwi´kszona trwa∏oÊç bardzo niestabilnych
witamin

• znajomoÊç procedury produkcyjnej

• najbardziej wyrafinowane technologie
i urzàdzenia

• pakowanie pod kontrolà chemików

• wyjàtkowo odporne saszetki poliestrowo-
aluminiowe

• przechowywanie spe∏niajàce najsurowsze
kryteria

• kontrola zawartoÊci gotowego produktu 

• kontrola jakoÊci co 6 miesi´cy

2

Vitamina A

Witamina E
9

Zamkni´ta hermetycznie próbka moczu jest przechowywana przez laboratorium
w ch∏odni przez rok od up∏ywu daty wa˝noÊci produktu, a TWYDIL® przez ten sam
okres przechowuje hermetycznie zamkni´tà próbk´ produktu koƒcowego. T́ pro-
cedur´ przeprowadza si´ dla ka˝dej partii produktu.

* Sà dwa wyjàtki od powy˝szego, (TWYDIL® ABSORBENT LOTION 
i TWYDIL® LIQUID BLISTER), dla których zalecamy 5 ca∏ych dni przerwy 
mi´dzy ostatnim podaniem, a dniem zawodów!
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PRODUKTY TWYDIL®
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TWYDIL® RACING

CELE
Doprowadziç konia do 

najlepszego stanu 
fizjologicznego.

Idealna codzienna
suplementacja witaminami,

pierwiastkami Êladowymi
i aminokwasami,

opracowana specjalnie 
dla koni wyÊcigowych.

CZY WIEDZIA¸EÂ?
˚e tradycyjna racja konia wyÊcigowego, sk∏adajàca si´
z 6 kg owsa i 6 kg siana, zawiera za ma∏e iloÊci 
13 z 14 witamin, 7 pierwiastków Êladowych
i 3 aminokwasów, aby koƒ uzyska∏ najlepszy stan 
fizjologiczny.

INSTRUKCJA
PODAWANIA
75 g (1 miarka) dziennie, zmieszane
z tradycyjną paszà.

WSKAZANIA
Dla koni intensywnie trenujàcych
i bioràcych udzia∏ w wyÊcigach.

SK¸AD
14 witamin, 7 pierwiastków
Êladowych, 3 aminokwasy
i magnez.

NASZA UWAGAPodstawowy produkt  dla  koni  wyÊc igowych.

OPAKOWANIE
Wiaderko 3 kg lub 10 kg.

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia wyÊcigów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.12



CELE
Doprowadziç konia do najlepszego stanu fizjologicznego. Idealna
codzienna suplementacja witaminami, minera∏ami i amino-
kwasami, opracowana specjalnie dla koni wierzchowych 
i sportowych.

CZY WIEDZIA¸EÂ?
˚e optymalne zapotrzebo-
wanie konia wierzchowego na
witamin´ E (600 jednostek
mi´dzynarodowych lub mg)
jest o po∏ow´ mniejsze ni˝
zapotrzebowanie konia
sportowego (1200 jednostek 
mi´dzynarodowych lub mg) 
i jest równe mniej wi´cej jednej
czwartej zapotrzebowania
intensywnie trenujàcego konia
pe∏nej krwi (2000 jednostek
mi´dzynarodowych lub mg).

INSTRUKCJA
PODAWANIA

60 g (4 miarki) dziennie, 
zmieszane 

z tradycyjnà paszà.
OPAKOWANIE
Wiaderko 1,5 kg.

WSKAZANIA
Dla koni trenujàcych i bioràcych
udzia∏ w zawodach.

SK¸AD
14 witamin, 7 pierwiastków 
Êladowych, 3 aminokwasy i magnez. 

NASZA UWAGA 

Podstawowy produkt dla koni sportowych. 

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania. 13

TWYDIL® COMPETITION



TWYDIL® ARTRIDIL

CELE
Pomóc zabezpieczyç

chrzàstk´ koƒskich 
stawów i przywróciç jej

funkcjonowanie. 

CZY WIEDZIA¸EÂ?
˚e, wed∏ug badaƒ, wi´kszoÊç
preparatów  (podawanych
koniom doustnie), które 
majà zapewniaç zdrowie
stawów, nie zawiera dostate-
cznej iloÊci substancji aktywnych,
stymulujàcych naturalnà syntez´ mazi stawowej,
pobudzajàcej odnow´ chrzàstki i popraw´ stanu stawu.

INSTRUKCJA
PODAWANIA

OGÓLNE STOSOWANIE 
2 saszetki dziennie,

zmieszane z paszà, przez co
najmniej jeden miesiàc.

STOSOWANIE 
WSPOMAGAJÑCE

1 saszetka dziennie,
zmieszana z paszà, przez co

najmniej jeden miesiàc.

WSKAZANIA
DO OGÓLNEGO

STOSOWANIA
Dla wszystkich koni, które majà

problemy ze stawami (ból, zeszty-
wnienie, kulawizna, ha∏aÊliwe
stawy, widoczna deformacja

koÊci...).

STOSOWANIE 
WSPOMAGAJÑCE

Poniewa˝ intensywny trening
cz´sto obcià˝a stawy, zaleca si´,
˝eby koniom ci´˝ko trenujàcym

i bioràcym udzia∏ w zawodach
podawaç po∏ow´ normalnej 

dawki dziennej.

SK¸AD
Zawiera w szczególnoÊci chlorowodorek glukozaminy,  siarczan

chondrotoiny, Harpagophytum procumbens oraz miedê, mangan,
cynk i magnez w postaci chelatowanej.

NASZA UWAGA

Absolutnie 

niezb´dny produkt  

przy problemach 

ze stawami..

OPAKOWANIE
Pude∏ko (30 saszetek) 

Karton (90 saszetek)

14

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.



INSTRUKCJA
PODAWANIA
2 saszetki dziennie, przez 
10 ostatnich dni przed
zawodami.

1 saszetka na 6 lub 12 godzin
przed rozpocz´ciem
zawodów.

W celu uzyskania maksymalnej
skutecznoÊci, produkt powinno
si´ podawaç w tym okresie
jako JEDYNY dodatek zawiera-
jàcy witaminy i pierwiastki 
Êladowe.

TWYDIL® CALMIN

CELE
Dla pobudliwych i nadmiernie ruchliwych koni wyczynowych.

CZY WIEDZIA¸EÂ?
˚e konie wyczynowe w warunkach stresu
potrzebujà wi´cej witaminy E i C ni˝ konie

w mniej stresujàcych sytuacjach.

OPAKOWANIE
Karton (21 saszetek).

Karton (100 saszetek).

WSKAZANIA
Dla wszystkich koni, gdy 
istnieje ryzyko, ˝e stanà
si´ zbyt pobudliwe lub

zestresowane.

NASZA UWAGA

W naturalny sposób reguluje nadmiernà

ruchliwoÊç.

SK¸AD
Naukowo opracowana mieszanina
witamin i pierwiastków Êladowych 
z tryptofanem.

15

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



CELE
Codzienne, ponowne nawodnienie. 
Zrównowa˝ona mieszanina rozpuszczalnych i izotonicznych soli
elektrolitycznych.

INSTRUKCJA PODAWANIA
W normalnych warunkach:
40 g (1 miarka) dziennie, rozpuÊciç w 3 litrach wody
lub rozsypaç na normalnej paszy.

Je˝eli jest bardzo goràco lub po intensywnej pracy:
80 g (2 miarki) dziennie.

Przez ca∏y czas koƒ musi mieç tak˝e dost´p
do Êwie˝ej wody. 

WSKAZANIA
Elektrolity do codziennego 
podawania, a tak˝e 
po treningu lub podró˝y.

SK¸AD
Sód, potas, magnez, 

wapƒ oraz chlorki.

NASZA UWAGA

Niezb´dne codzienne,

ponowne, nawodnienie

OPAKOWANIE
Wiaderko 5 kg.
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TWYDIL® ELECTROLYTES

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

CZY 
WIEDZIA¸EÂ? 

˚e niewlaÊciwy sk∏ad elek-
trolitów mo˝e spowodowaç

odwodnienie zamiast
ponownego nawodnienia

organizmu konia!



CELE
Ponowne nawodnienie i regeneracja.
Uzupe∏nienie elektrolitów, witamin
i pierwiastków Êladowych. 
Nie jest to prosta mieszanina 
elektrolitów, lecz kombinacja 
elektrolitów, witamin 
i pierwiastków Êladowych.

CZY
WIEDZIA¸EÂ?

˚e w porównaniu z wszys-
tkimi zwierz´tami

domowymi, konie majà
wi´ksze zapotrzebowanie

na witamin´ E, 
w zale˝noÊci od wieku,

wagi i wielkoÊci.
Intensywnie trenujàce

konie wyczynowe potrze-
bujà minimum 2000 mg

witaminy E dziennie!

OPAKOWANIE
Pude∏ko (6 saszetek).
Karton (100 saszetek).

WSKAZANIA
Po forsownym treningu, wyÊcigu,
okresach stresu lub d∏u˝szej
podró˝y.

SK¸AD
Saszetka zawiera elektrolity, 
pierwiastki Êladowe i witaminy:
C (5000 mg) A, D3, E (2000 mg),

B1 (1000 mg) i B6 (2000 mg).

NASZA UWAGA

Ponowne nawodnienie i powrót

do zdrowia najlepszych koni.

INSTRUKCJA PODAWANIA
Po wyÊcigu lub intensywnym treningu: albo rozsypaç zawartoÊç
1 saszetki na normalnej paszy, albo wymieszaç z melasà
lub s∏odkà paszà i dodaç do normalnej racji. Mo˝na te˝ rozpuÊ-
ciç w oko∏o 100 ml wody pitnej i podawaç do pyska
strzykawkà.

TWYDIL® ELECTROLYTES+C
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• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝
do dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



CZY
WIEDZIA¸EÂ?

˚e wi´kszoÊç rozpusz-
czalnych w wodzie witamin
(B1, B2, kwas pantotenowy,

kwas foliowy, B12, C) jest
prawie w 100%

biologicznie dost´pna, gdy
jest podawana doustnie,

i ˝e nie wyst´puje ryzyko
ropnia ani wstrzàsu 

anafilaktycznego, gdy jest
podawana w tubie.

CELE
• Uzyskaç efekt tonizujàcy.
• Podawaç koniowi bezpoÊrednio do pyska niezb´dne
elementy krwiotwórcze: ˝elazo, witaminy B1, B6, B12,
kobalt i kwas foliowy.

WSKAZANIA
• konie o ma∏ej iloÊci krwinek
czerwonych i niskim poziomie
hemoglobiny. 
• anemia paso˝ytnicza
• okresy s∏abego apetytu
i ma∏ego spo˝ycia paszy.

SK¸AD
Witaminy B1, B6, B12, 

kwas foliowy, ˝elazo i kobalt 
na pod∏o˝u sorbitu.

TWYDIL® HEMATINIC

OPAKOWANIE
Pude∏ko

(12 tubek 
po 30 ml).

NASZA UWAGA

Produkt tonizujàcy,

bez ryzyka.

INSTRUKCJA PODAWANIA
2 tubki (po 30 ml) dziennie przez minimum 12 dni. Mo˝na
albo wymieszaç z normalnà paszà, albo podawaç do pyska
strzykawkà.
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• Posiada oficjalny certyfikat: moêna go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



CELE
• Stymulant apetytu.
• Pomaga utrzymaç
dobre funkcjonowanie
wàtroby.

CZY
WIEDZIA¸EÂ?
˚e wàtroba konia spe∏nia
100 ró˝nych wa˝nych
funkcji i dlatego ten organ
odgrywa zasadniczà rol´
przy uzyskiwaniu najlep-
szych wyników.

INSTRUKCJA
PODAWANIA
60 ml dziennie 
(3 nakr´tki), zmieszane 
z codziennà paszà.

WSKAZANIA
• Dla koni cierpiàcych na brak
apetytu lub z∏e trawienie z po-
wodu stresu (zawody lub inna
przyczyna). 
• Dla koni „pozbawionych swojej
paszy” lub w celu zach´cenia do
zjadania dodatków witaminowych.

SK¸AD
Wyciàg z karczocha i chelatowane,

z∏o˝one zwiàzki ˝elaza, kobaltu,
miedzi, manganu i cynku,

wymieszane, w formie zawiesiny
na pod∏o˝u naturalnego s∏odu.

TWYDIL® HEMOPAR

OPAKOWANIE
Butelka (1000 ml)
Pude∏ko (4 x 1 litr).NASZA UWAGA

Naturalny Êrodek 

pobudzajàcy

∏aknienie.
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• Posiada oficjalny certyfikat: moêna go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



CELE
• Pomaga zwi´kszyç
wytrzyma∏oÊç i regeneruje si∏y.
• Dzia∏a antystresowo.
• Pomaga wzmocniç odpornoÊç.

CZY WIEDZIA¸EÂ?
˚e substancje adaptacyjne, czyli „adaptogeny”, to naturalne
substancje pochodzenia roÊlinnego, które podnoszà wytrzy-
ma∏oÊç na prac´ fizycznà i umys∏owà oraz zwi´kszajà
odpornoÊç na stres. Pierwsi kosmonauci rosyjscy u˝ywali pod-
czas lotów adaptogenów eleutherococcus w celu zwi´kszenia
wytrzyma∏oÊci fizycznej i opanowania.

INSTRUKCJA PODAWANIA
Jedna saszetka dziennie, zmieszana  

z racjà paszy. Kuracja – minimum 10 dni. 
D∏uga podró˝: 2 saszetki dziennie.

WSKAZANIA
• Konie, które wymagajà
wi´kszego przystosowania do
pracy lub regeneracji po pracy.
• Konie nadmiernie ruchliwe lub
zestresowane z powodu
niezwyk∏ych warunków (zawody,
podró˝, zmiana klimatu...). 
• Konie, które sà nara˝one na
niebezpieczeƒstwo choroby lub
tu˝ przed szczepieniem.

SK¸AD
Ka˝da saszetka zawiera 
czynniki aktywne pochodzàce 
z ponad 25 gramów 
eleutherococcus senticosus,
NAJWI¢KSZEGO korzenia (azjaty-
ckiego krzewu wytwarzajàcego
wiele substancji adaptacyjnych), 
a tak˝e 10 g czystej witaminy C.

TWYDIL® HIPPACAN+C

NASZA UWAGA

3 wa˝ne 

efekty

w jednej 

saszetc
e.

OPAKOWANIE
Karton (20 saszetek)

Karton (100 saszetek)
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• Posiada oficjalny certyfikat: moêna go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



CELE
Zapewniç dodatkowà

ochron´ mi´Êni.

CZY
WIEDZIA¸EÂ?
˚e to b-karoten (bardzo
drogi) jest skutecznym
przeciwutleniaczem, 
a nie przetworzona
witamina A (znacznie
taƒsza); tym niemniej,
wi´kszoÊç produktów
przeciwko „skr´po-
waniu” ruchów nie
zawiera b-karotenu, 
lecz witamin´ A, która
nie jest skuteczna w tym
przypadku.

INSTRUKCJA
PODAWANIA

1 saszetka dziennie przez 10
dni. W razie potrzeby, po
dwóch tygodniach mo˝na

powtórzyç kuracj´.

WSKAZANIA
Zesztywnienie mi´Êni, konie cier-

piàce na „skr´powanie” ruchów.

SK¸AD
Zrównowa˝ona kombinacja 

przeciwutleniaczy: witamin C i E 
z b-karotenem i L-karnitynà oraz

innymi niezb´dnymi 
witaminami i minera∏ami.

TWYDIL® PROTECT PLUS

NASZA UWAGA
Na gi´tkoÊç, przed 
i po zawodach.
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• Posiada oficjalny certyfikat: moêna go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.

OPAKOWANIE
Karton (100 saszetek).



CZY
WIEDZIA¸EÂ?

˚e w pewnych oÊrodkach
szkoleniowych, trenerzy,

którzy systematycznie
przeprowadzajà endoskopi´

koni po ci´˝kim treningu,
obserwujà, ˝e oko∏o 70%

krwawi, bardziej 
lub mniej ostro.

CELE
Zawiera specjalnà grup´ Êladowych czynników od˝ywczych,
które pomagajà zmniejszyç cz´stoÊç wyst´powania krwawienia.

OPAKOWANIE
Karton (100 saszetek).

WSKAZANIA
• Konie s∏abnàce nienormalnie na
ostatnich 200 do 400 metrach.
• Bardzo ci´˝ki oddech po
treningu.
• Âlady krwi na nosie.
• NiewyjaÊnione z∏e wyniki.

SK¸AD
Witamina E i inne 
dozwolone, Êladowe
czynniki od˝ywcze.

TWYDIL® TWYBLID

NASZE UWAGI

To mo˝e tylko 

pomóc
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INSTRUKCJA
PODAWANIA

4 pierwsze dni:
2 saszetki dziennie

Nast´pnie przez minimum 
jeden miesiàc:

1 saszetka dziennie
Ostatnie 4 dni przed wyÊcigiem:

2 saszetki dziennie
Rano, w dniu wyÊcigu:

1 saszetka

• Posiada oficjalny certyfikat: moêna go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



CELE
Umo˝liwiç koniowi osiàgni´cie maksymalnego potencja∏u.
Zawiera kluczowe, Êladowe czynniki od˝ywcze (witaminy
i pierwiastki Êladowe), które zapewniajà niezb´dnà
równowag´ w celu maksymalnego wydatku energii.

CZY WIEDZIA¸EÂ?
˚e wi´kszoÊç koni nie dostaje
wystarczajàcych iloÊci 4
kluczowych witamin (A, E, kwas
foliowy i biotyna), które sà czyn-
nikami limitujàcymi maksymaliza-
cj´ wyników. Trzy inne czynniki
od˝ywcze (selen, witamina B12

i B1)  dzia∏ajà synergicznie z tymi
4 kluczowymi witaminami. 

INSTRUKCJA
PODAWANIA

Wymieszaç z paszà
jednà saszetk´ dziennie, 

przez ostatnie 10 dni 
przed wyÊcigami.

OPAKOWANIE
Pude∏ko (10 saszetek).
Karton (100 saszetek).

WSKAZANIA
Przygotowanie konia do

specjalnych wyÊcigów.

SK¸AD
10 witamin (a w szczególnoÊci A,

E, biotyna i kwas foliowy) plus
˝elazo, selen i dro˝d˝e piwne

(dro˝d˝e zawierajà du˝o chromu).

TWYDIL® VIGORADE

NASZA UWAGA

Koƒcowe przygotowanie

do wyÊcigów.
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• Posiada oficjalny certyfikat: moêna go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



TWYDIL® VIGORADE

TWYDIL® TWYBLID

TWYDIL® HEMATINIC

TWYDIL® PROTECT PLUS

Na 10 dni przed wyÊcigiem:

TWYDIL® HIPPACAN+C

Po ka˝dym intensywnym treningu:

TWYDIL® ELECTROLYTES+C

Codziennie:

TWYDIL® RACING

TWYDIL® ELECTROLYTES

TWYDIL® HEMOPAR

PRODUKTY POSIADAJÑ OFICJALNY
CERTYFIKAT: MO˚NA JE STOSOWAå
BEZ RYZYKA A˚ DO DNIA ZAWODÓW.

GWARANTOWANA W 100% 
STABILNOÂå WITAMIN W OKRESIE
PRZECHOWYWANIA
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Po wyÊcigu:

TWYDIL® ELECTROLYTES+C

Oraz (jeden produkt z nast´pujàcych):

lub

lub

lub



IDEALNY, PE¸NY PROGRAM
DLA MISTRZÓW

75 g dziennie 

40 g dziennie

2 nakr´tki dziennie
R

1 saszetka

1 saszetka dziennie

WYNIKI

W RAZIE TENDENCJI DO
KRWAWIENIA                   

JE˚ELI KO¡ JEST ANEMICZNY

W RAZIE TENDENCJI DO 
„SZTYWNIENIA” MI¢ÂNI

1 saszetka

Dzienna suplementacja:
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WITAMINY, PIERWIASTKI ÂLA-
DOWE, AMINOKWASY, MAGNEZ

PONOWNE NAWODNIENIE

TRAWIENIE, ÂRODEK
POBUDZAJÑCY ¸AKNIENIE

PONOWNE NAWODNIENIE 
I REGENERACJA

WYTRZYMA¸OÂå, REAKCJA
ODPORNOÂCIOWA NA STRES

PONOWNE NAWODNIENIE
I REGENERACJA



CELE
Zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie m∏odych koni na fosfor
i wapƒ, podczas wzrastania.

DZIA¸ANIE
Pomaga w zdrowym rozwoju osteoblastów, które tworzà koÊci,
chondrocytów, które tworzà chrzàstk´ i fibroblastów, które majà
wp∏yw na Êci´gna, wi´zad∏a i maê stawowà.

CZY WIEDZIA¸EÂ?
˚e doÊwiadczenia in vitro i in vivo
wyraênie wykaza∏y, ˝e TWYDIL® PMC
ma wp∏yw na metabolizm koÊci 
i chrzàstki.

INSTRUKCJA PODAWANIA
Minimalna kuracja – przynajmniej trzy miesiàce.
Klacze zarodowe:
Podczas 3 ostatnich miesi´cy cià˝y: 
60 g (3 miarki).
èrebi´ta i roczniaki:
èrebi´ta (od odsadzenia): 20 g (1 miarka). 
Roczniaki: 50 g (21/2 miarki)
Dwulatki i starsze konie:
40 g (2 miarki).

OPAKOWANIE
Wiaderko 1,5 kg, 3 kg 10 kg.

WSKAZANIA
• Dla wszystkich rosnàcych 
koni (od odsadzenia), a zw∏aszcza
koni pe∏nej krwi w krytycznym
okresie od 6. miesiàca do 18
miesi´cy. Szczególnie dla dwu-
latków pe∏nej krwi podczas pier-
wszych 6 miesi´cy treningu.
• Dla wszystkich koni cierpiàcych
z powodu problemów kostnosta-
wowych. 
• Dla klaczy zarodowych podczas
3 ostatnich miesi´cy cià˝y.

SK¸AD
Zawiera w szczególnoÊci magnez,
cynk, miedê, mangan w postaciach

chelatowanych.
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TWYDIL® PMC

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowac´ bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

NASZA UWAGA

Produkt niezb´dny 

dla rosnàcych koni.



CELE
Doprowadziç êrebi´ (od 3.
miesiàca ˝ycia i oczywiÊcie
po odsadzeniu) do najlepszego
mo˝liwego stanu fizjologiczne-
go. Idealna codzienna
suplementacja witaminami, 
pierwiastkami Êladowymi 
i aminokwasami.

CZY WIEDZIA¸EÂ?
èrebi´ potrzebuje 2500 jedn. mi´dzynarodowych 
witaminy D3 dziennie, a w tradycyjnej racji dziennej zwykle
dostaje bardzo ma∏o. Uwzgl´dniajàc tak˝e dost´pnoÊç biolo-
gicznà, roczniak otrzymuje tylko po∏ow´ optymalnego zapotrze-
bowania na witamin´ A (40 tys. jedn. mi´dzynarodowych). 

WSKAZANIA
Dla ka˝dego konia od 

3. miesiàca ˝ycia.

INSTRUKCJA
PODAWANIA

èrebi´ta:
od odsadzenia:

1/2 miarki (37,5 g) dziennie.
Roczniaki:

1 miarka (75) g dziennie.

OPAKOWANIE
Wiaderko 3 kg lub 10 kg.

NASZA UWAGANieodzowna suplementacja 
witaminowa dla m∏odychkoni.

SK¸AD
14 witamin, 

7 pierwiastków Êladowych, 
3 aminokwasy i magnez.
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TWYDIL® RACING

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



CELE
Preparat zawierajàcy witaminy, minera∏y i L-lizyn´, opracowany
specjalnie dla klaczy zarodowych i ogierów. Wspomaga
równowag´ od˝ywczà u rozwijajàcego si´ êrebi´cia.

CZY WIEDZIA¸EÂ?
èrebna klacz zarodowa potrzebuje 80 tys. jedn.
mi´dzynarodowych witaminy A, a tak˝e 2000 mg witaminy E
dziennie, a otrzymuje tylko (uwzgl´dniajàc dost´pnoÊç biolo-
gicznà), odpowiednio, 40 tys. jedn. mi´dzynarodowych i mniej
ni˝ 200 mg w paszy, zbo˝u i soi.

INSTRUKCJA
PODAWANIA
Dzienna racja, którà nale˝y 
wymieszaç z normalnà paszà:
Klacze zarodowe:

Dawka dzienna:
- w zimie i podczas 3. ostatnich
miesi´cy cià˝y:
75 g (3 miarki)
- przez reszt´ roku:
50 g (2 miarki)

Ogiery:
- w okresie rozp∏odowym:
75 g (3 miarki)
- podczas odpoczynku:
50 g (2 miarki)

SK¸AD
Witaminy: A, D3, E, B1, B2, B6, B12,

K3, PP, chlorek choliny, kwas 
D-pantotenowy, biotyna, kwas

foliowy, kwas askorbinowy;
L-lizyna; ˝elazo, cynk, mangan,

miedê, kobalt, jod, selen, magnez,
wapƒ, fosfor, sód.

OPAKOWANIE
Wiaderko 3 kg lub 10 kg.

NASZA UWAGAIdealna suplementacja dla klaczy zaro-dowych i ogierów.
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TWYDIL® STUD

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



CELE
Preparat zawierajàcy witaminy, minera∏y i b-karoten, 
opracowany specjalnie dla klaczy zarodowych, które przesz∏y
ruj´ bezobjawowà, poronienie lub bezp∏odnoÊç.

CZY
WIEDZIA¸EÂ?
Próby wykaza∏y, 
˝e suplementacja 
b-karotenem klaczy 
trzymanych w stajni 
poprawia∏a aktywnoÊç
jajników wywo∏ujàc
silniejsze ruje, zwi´kszonà
cz´stotliwoÊç zap∏odnieƒ
i zmniejsza∏a umieralnoÊç
embrionów.

OPAKOWANIE
Wiaderko 3 kg.

SK¸AD
Witaminy: A, D3, E, C, B1, B2, B6,
B12, K3, PP, b-karoten, 
biotyna, chlorek choliny, kwas 
D-pantotenowy, kwas foliowy, 
L-lizyna, ˝elazo, cynk, mangan,
miedê, kobalt, jod, selen, 
magnez, wapn´, fosfor, sód.

NASZA UWAGA

Nadzieja, ale 

nie cud.
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TWYDIL® STUD CAROTENE

INSTRUKCJA
PODAWANIA 

50 g (3 miarki) wymieszane 
z dziennà racjà przez 60 dni

przed stanowieniem.

• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.

• Gwarantowana w 100% stabilnoÊç witamin w okresie 
przechowywania.



Klacze zarodowe, ogiery:

TWYDIL®

STUD

Klacze zarodowe nieêrebne:

TWYDIL®

STUD CAROTENE

èrebi´ta, roczniaki:

TWYDIL®

PMC 

TWYDIL®

RACING
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PRODUKTY POSIADAJÑ OFICJALNY
CERTYFIKAT: MO˚NA JE STOSOWAå
BEZ RYZYKA A˚ DO DNIA ZAWODÓW.

GWARANTOWANA W 100% 
STABILNOÂå WITAMIN W OKRESIE
PRZECHOWYWANIA



Preparat zawierajàcy witaminy i minera∏y, opracowany 
specjalnie dla klaczy zarodowych i ogierów.

Preparat zawierajàcy witaminy i minera∏y, z b-karotenem,   
opracowany specjalnie dla klaczy zarodowych, u których  
wystàpi∏a ruja bezobjawowa, poronienie lub bezp∏odnoÊç.

Pomaga w zdrowym rozwoju osteoblastów, które tworzà
koÊci, chondrocytów, które tworzà chrzàstk´ i fibroblastów,  
które majà wp∏yw na Êci´gna, wi´zad∏a i maê stawowà.

Bardzo skoncentrowany dodatek zawierajàcy witaminy, 
pierwiastki Êladowe, magnez i aminokwasy.

PE¸NY PROGRAM
DLA STADNIN
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CELE
Do smarowania nóg 
i zmywania cia∏a.

INSTRUKCJA
PODAWANIA 

TWYDIL®

ABSORBENT LOTION*

WSKAZANIA
Pomaga ul˝yç w bólu w razie
uszkodzeƒ powysi∏kowych i / lub
naderwania wi´zad∏a. Pomaga 
w leczeniu bolàcych stawów,
posiniaczonej skóry, naciàgni´tych
Êci´gien i podobnych urazów. 

PRZERWAå STOSOWANIE 
NA 5 DNI PRZED ZAWODAMI 

NASZA UWAGAKombinacja zmywacza do cia∏a i Êrodka tonizujàcego mi´Ênie.

OPAKOWANIE
Butelka 500 ml.

Jako zmywacz do cia∏a i smarowid∏o
do nóg po treningu – stosowaç tylko
jednà cz´Êç TWYDIL® ABSORBENT
LOTION na cztery cz´Êci wody lub
alkoholu do nacierania. Na∏o˝yç
obficie ABSORBENT LOTION,
wcierajàc gruntownie i delikatnie.

Jako Êrodek tonizujàcy mi´Ênie:
stosowaç w stanie nie
rozcieƒczonym na nogi,
stawy i skór´, masujàc dok∏adnie
zaatakowane miejsca. Kuracj´ mo˝na
powtórzyç po trzech lub czterech
godzinach.

SK¸AD
Metylosalicylan, mentol 
i kamfora na specjalnym 
pod∏o˝u ˝elowym.
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* Ten produkt nie jest dost´pny we wszystkich krajach.



TWYDIL® HOOFCARE

CELE
Krem – w celu uzyskania elastycznych kopyt i zdrowej skóry.
Pomaga przyÊpieszyç wzrost kopyt.

CZY
WIEDZIA¸EÂ?
˚e Êrednie kopyto roÊnie
od 5 do 15 mm na
miesiàc. Im szybciej
roÊnie, tym bardziej staje
si´ gi´tkie i mniej podatne
na p´kni´cie i od∏amy-
wanie si´.

INSTRUKCJA
PODAWANIA
Na czyste kopyta (bez

brudu i ˝wiru) na∏o˝yç ma∏à
iloÊç HOOFCARE i wma-

sowaç jà bezpoÊrednio
w Êciank´ kopyta, twardà

podeszw´, strza∏k´, 
a zw∏aszcza w pasmo stawu

koronowego ka˝dego
kopyta. Nie ma potrzeby
u˝ywania p´dzli, szmatek
ani r´kawic do nak∏adania

HOOFCARE.
OPAKOWANIE

S∏oik 500 g.

WSKAZANIA
Suche, p´kajàce 

lub ∏uszczàce si´ kopyta.

SK¸AD
Witamina E, wosk pszczeli, 

lanolina itp.

NASZA UWAGA
S∏u˝y do 

utrzymania 
naturalnego 

amortyzatora.
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• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ do
dnia zawodów.



TWYDIL® ZORBOL SWEAT*
TWYDIL® LEG GEL*

CELE
Penetrujàcy ˝el przynoszàcy
chwilowà ulg´ w stanach zapalnych
wyst´pujàcych w nogach.

OPAKOWANIE
S∏oik 250 g.

Karton (12 s∏oików po 250 g).

WSKAZANIA
Wczesny etap zapalenia Êci´gna,

ostre i chroniczne zapalenie
wi´zad∏a wieszad∏owego, pod

warunkiem, ˝e nie ma 
otwartej rany.

SK¸AD
˚el na nogi na pod∏o˝u jodyny.

INSTRUKCJA PODAWANIA
Dwa razy dziennie nak∏adaç grubà warstw´ bez

wcierania, najwy˝ej przez tydzieƒ.

NASZA UWAGA
˚el na Êci´gna 
i wi´zad∏a.
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* Ten produkt nie jest dostę pny we wszystkich krajach.
• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ 

do dnia zawodów.



TWYDIL® DRY-5*
TWYDIL® LEG PAINT*

CELE
Mazid∏o, pomocne w miejscowej kuracji urazów kostno- 
stawowych (Êci´gna i wi´zad∏a) u koni sportowych.

REZULTATY
Rozszerza kapilary i zwi´ksza przep∏yw krwi
w leczonym miejscu.

WSKAZANIA
M∏ode konie:

uszkodzenie powysi∏kowe
czynnoÊci ruchowych oraz urazy

kostno-stawowe obejmujàce tore-
bki stawowe, wi´zad∏a

i umocowania w okostnej.
Starsze konie:

przedwczesne zu˝ycie.

SK¸AD
Smarowid∏o na nogi na 

pod∏o˝u jodyny.

NASZA UWAGA 

Mazid∏o na Êci´gna i wi´zad∏a.

OPAKOWANIE
Butelka 300 ml.
Karton (12 butelek po 300 ml).

INSTRUKCJA
PODAWANIA
Nak∏adaç Êrednio mi´kkim p´dzlem codziennie
przez 12 dni, w kierunku „z w∏osem”. 
Uwiàzaç konia, a leczone miejsce pozostawiç
odkryte przez oko∏o 30 minut, aby preparat
wysech∏. Potem przy∏o˝yç wat´
i zabanda˝owaç.
Koƒ mo˝e normalnie pracowaç.
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* Ten produkt nie jest dostę pny we wszystkich krajach.
• Posiada oficjalny certyfikat: mo˝na go stosowaç bez ryzyka a˝ 

do dnia zawodów.



TWYDIL® LIQUID BLISTER*

CELE
• Preparat w p∏ynie, który ma w∏aÊciwoÊci wybranych Êrodków
powodujàcych ∏agodny odczyn zapalny, „zaw´˝ajàcych
odruchy”.
• Skuteczny „p´cherzyk” zmniejszajàcy dyskomfort konia.

OPAKOWANIE
Butelka 120 ml. 

Karton (12 butelek po 120 ml).

WSKAZANIA
Leczenie wszystkich zapaleƒ

pourazowych powodujàcych
powi´kszenie si´ obj´toÊci p∏ynów

lub tkanek w∏óknistych oraz
kulawizn´, albo oba objawy,

a wynikajàcych z urazów
wi´zade∏ Êci´gien i b∏on

maziowych.

PRZERWAå STOSOWANIE NA
5 DNI PRZED ZAWODAMI.

SK¸AD
Olej z krotonu, kamfora, 

sosna i macierzanka, terpentyna 
i kantarydy.  

REZULTATY
Ârodek powodujàcy p´cherze.

INSTRUKCJA PODAWANIA
OczyÊciç cz´Êç cia∏a, która ma byç leczona, przez umycie wodà
z myd∏em, a potem dok∏adnie wysuszyç.
Zabezpieczyç okolic´ powierzchni, gdzie ma powstaç p´cherz,
warstwà wazeliny lub podobnego Êrodka zmi´kczajàcego.
Na∏o˝yç obficie TWYDIL® LIQUID BLISTER bez wcierania, tzn.
przechylajàc butelk´ na cz´Êç cia∏a lub nak∏adajàc palcami 
albo wacikiem.
Stosowaç przez trzy kolejne dni albo przez dwa dni z jednym
dniem przerwy, w zale˝noÊci od wymaganej reakcji.
Nie banda˝owaç, ale za∏o˝yç takà os∏on´, ˝eby koƒ nie móg∏
dosi´gnaç leczonej cz´Êci cia∏a. Zabanda˝owaç po up∏ywie
czwartego dnia.
Zostawiç konia
na pastwisku
lub wyprowadzaç
codziennie, a˝
odpadnà strupy (po
oko∏o 6 tygodniach).

NASZA UWAGA

Mo˝na to zrobiç  

jako lekkie lub 

mocne, wed∏ug potrzeb.

W¸AÂCIWOÂCI
Leczenie wszystkich zapaleƒ poura-
zowych powodujàcych powi´ksze-
nie si´ obj´toÊci p∏ynów lub tkanek
w∏óknistych oraz kulawizn´,
a wynikajàcych z urazów wi´zade∏,
Êci´gien i b∏on maziowych.
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* Ten produkt nie jest dost´pny we wszystkich krajach.
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PAVESCO AG
Centrala
CH-4010 Bazylea, Szwajcaria
Tel. (41) 61 272 23 72
Faks (41) 61 272 23 88

AGENCJA JEèDZIECKA 
ANNA i ARTUR BOBER
Ochaby Wielkie 81
43- 430 Skoczów
tel. (033) 857 98 20
faks (033) 853 14 74

Sprawdê w sieci:
www.twydil.com
www.bober.com.pl

E-mail
info@twydil.com

bober@bober.com.pl

JAK SIE Z NAMI SKONTAKTOWAå





30-letnie doÊwiadczenie do
Twojej dyspozycji!

ADRES INTERNETOWY
TWYDIL® 

http://www.twydil.com

30-letnie doÊwiadczenie do
Twojej dyspozycji!

PAVESCO AG PAVESCO U.K. LTD. PAVESCO EQUINE 

Centrala 116, High Road
HEALTH USA, LTD.

CH-4010 Basel, Needham, Harleston, 321 N, 22nd Street
Swajcaria Norfolk 1P20 9LG St.Louis, MO 63166
Tel. +41 (0) 61 272 23 72 Tel. (01379) 85 28 85 Tel. (314) 421 0300
Faks +41 (0) 61 272 23 88 Fax (01379) 85 41 78 Fax (314) 421 3332

E-mail :
info@twydil.com


