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AS 10 QUESTÕES
CHAVE
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DA COMPRA
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TO
PONDER
BUYING
A COMPLEMENTO:
SUPPLEMENT:
❶ ABORDAGEM CIENTÍFICA

Em que estudo científico sério (com um grupo
placebo) se baseia o produto? Os produtos
da TWYDIL® são sujeitos a estudos científicos
realizados por investigadores de reputação
internacional. Os resultados são publicados
nas melhores revistas veterinárias. Estes
estudos regularmente são premiados em
Inglaterra, França, Suíça, Bélgica, etc.

❷ FÓRMULA ADAPTADA

Em que critérios se baseia a fórmula proposta
ao seu cavalo? As fórmulas da TWYDIL®
baseiam-se sobre em todas as últimas
inovações científicas e são de uma grande
sofisticação tanto pelo número, como pela
qualidade, como pela forma e como pela
concentração de ingredientes empregues. A
TWYDIL® propõe, provas científicas de apoio,
fórmulas adaptadas a cada tipo de cavalo,
disciplina e objectivo visado.

❸ PRECAUÇÕES

Quais são as provas científicas que o produto
não tem, às doses recomendadas, nenhuma
contra-indicação ou efeito tóxico? Antes de
ser posto no mercado, qualquer produto da
TWYDIL® ou novo ingrediente é dado, sob o
controlo de veterinários, em sobredosagem a
um número significativo de cavalos.

❹ PRODUTO FINAL
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Que garantia séria é que o produtor
dá sobre o que é declarado no rótulo,
sobretudo no que concerne aos
ingredientes que são susceptíveis a
uma rápida modificação, estarão eles
realmente no produto? Antes da sua
comercialização, os produtos da
TWYDIL® são sistematicamente
objecto de análises
independentes que asseguram a
sua conformidade com rótulo.

❺ CONSERVAÇÃO

Como ter a certeza que algum tempo
após a produção as substâncias activas
ainda estão presentes no produto final, nas
concentrações anunciadas? O conteúdo
dos produtos TWYDIL® é garantido até ao
fim da data de validade (em condições
normais de armazenamento e de utilização).
Testes científicos demonstraram a notável
estabilidade dos ingredientes da TWYDIL®,
mesmo em condições (standardizadas) de
temperatura e humidade muito elevadas.

❻ ABSORÇÃO

O produtor dá alguma garantia sobre se o seu
produto será bem absorvido pelo cavalo? A
excelente bio-disponibilidade dos produtos
da TWYDIL® foi demonstrada por numerosos
estudos científicos o que se traduz num
aumento significativo dos micro-nutrientes no
plasma do cavalo.

❼ EFICÁCIA

O produtor dá alguma prova científica sobre
a eficácia do seu produto? Nenhum novo
produto TWYDIL® é posto no mercado antes
que a sua eficácia ser provada por um estudo
científico independente (quase sempre em
comparação de um grupo placebo).

❽ ANTI-DOPPING

Que garantia é que o produtor dá no que
toca a controlo anti-dopping? Nenhuma?
Simplesmente uma garantia relativa aos
9 contaminadores naturais? A TWYDIL®
é a única marca em que cada lote é
sujeito a um rastreio geral antes da
sua comercialização (investigação da
eventual presença de vários milhares de
substâncias proibidas na urina e no sangue
de um cavalo que tenha absorvido o lote),
pelo LCH (laboratório de referência da
Federação Equestre Internacional).

❾ REFERÊNCIAS

INTERNACIONAIS

Quais são as referências internacionais do
produto que eu estou a considerar comprar?
Da Inglaterra ao Dubai, da França ao Japão,
da Austrália à Irlanda, a TWYDIL® trabalha há
mais de 41 anos em mais de 70 países com
a elite profissional de todas as disciplinas.
Acrescente-se que a TWYDIL® foi escolhida por
numerosas equipas nacionais de ensino, de
obstáculos e completo com o propósito de se
prepararem para os Jogos Olímpicos.

❿ PREÇO

Que critérios ter em consideração para fazer
uma comparação de preços válida? A relação
qualidade/preço dos produtos da TWYDIL®
é tanto mais notável tendo em conta que é
apoiada cientificamente, que o seu conteúdo
é certificado, que a sua bio-disponibilidade é
demonstrada, a sua eficácia provada, a sua
conservação garantida e estas garantias de
segurança não têm preço.
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AS DUAS GARANTIAS DA TWYDIL®
❶ INIGUALÁVEIS PRECAUÇÕES ANTI-DOPPING

GARANTIA DE CONTEÚDO ATÉ AO FINAL DA DATA DE
VALIDADE*

❷

OS PRODUTOS DA TWYDIL® PODEM SER USADOS SEM RISCO ATÉ AO DIA DA COMPETIÇÃO*
PRECAUÇÕES TOMADAS POR CADA LOTE DE PRODUÇÃO:

AMOSTRA REPRESENTATIVA

O LCH assegura-se de que o lote não contém nenhum dos contaminadores naturais (morfina, atropina, butofenine, cafeína, teofilina,
teobromina, escopolamina, methylbufotenine, dimethyltriptamine),
que requerem uma vigilância máxima porque podem provir de
poluições alimentares.
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GARANTIE

produit
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INVESTIGAÇÃO DE CONTAMINADORES NA AMOSTRA REPRESENTATIVA

Tendo em conta a grande instabilidade de certos
ingredientes, oferecer tal garantia só é possível
adoptando critérios de qualidade dos mais
elevados a todos os níveis de produção:
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Durante o processo de produção retiram-se várias amostras durante
os diferentes estágios produtivos, seguindo-se um rigoroso método
de forma a obter uma amostra final o tão representativa quando
possível de todo o conteúdo.

Sur le conte

OS PRODUTOS DA TWYDIL® ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ROTULAGEM ATÉ À DATA DE VALIDADE.

• Compra das melhores matérias-primas
• Doses mais elevadas de certas vitaminas
• Know-how dos processos de fabrico

UM CAVALO RECEBE COM UMA SOBRE-DOSAGEM DO PRODUTO FINAL

Num laboratório aprovado, um cavalo recebe seguidamente durante
um mínimo de 3 dias, segundo um protocolo experimental muito preciso e específico a cada produto, 2 a 5 vezes a dose normalmente
recomendada do produto final. A urina e o sangue deste cavalo são
seguidamente recolhidos e expedidos para o LCH de acordo com
normas rigorosas.

O LCH ANALISA A URINA DO CAVALO

• Acondicionamento sob o controlo de farmacêuticos
• Embalagens soﬁsticadas
• Armazenamento feito de acordo com normas rigorosas

O LCH submete a urina a uma análise completa para todas as substâncias proibidas (estimulantes, analgésicos, narcóticos, esteróides
anabolizantes, betablocantes, diuréticos e não só).

A TWYDIL® também estabeleceu um
procedimento de controlo de qualidade desde
a produção até à data de validade*.

O LCH ANALISA O SANGUE DO CAVALO

TWYDIL® desenvolveu com a ROCHE/DSM
estudos que visam avaliar a estabilidade
dos seus produtos em condições extremas de
armazenamento (7 meses num forno à 35°C e
80% de humidade).

O LCH submete o sangue a uma análise completa para todas as
substâncias proibidas (estimulantes, analgésicos, narcóticos, esteróides anabolizantes, betablocantes, diuréticos e não só).

O LCH ESTABELECE UM CERTIFICADO DE CONTROLO DO ANTIDOPING TRIPLO.

* Em condições normais de armazenamento e
de utilização
* Tendo em conta a margem de erro analítica

Certificado disponível em: www.twydil.com dactilografado no
número do lote.

AMOSTRAS SELADAS

Uma dupla da amostra de urina é conservada refrigerada pelo laboratório, um ano a mais que a data de validade do produto enquanto
uma amostra selada do produto acabado é conservada na Suíça
durante o mesmo período. Todos estes procedimentos são levados a
cabo com cada lote de produção.
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* *Com excepção do TWYDIL® HIPPACAN+C, TWYDIL® MUCOPROTECT e o
TWYDIL® ARTRIDIL com Harpagophytum para os quais é necessário um prazo de
espera de 48 horas antes de qualquer competição.
nte
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TWYDIL®
COMPETITION

TWYDIL® COURSE
➜ OBJECTIVOS

Suplemento que permite estabilizar, durante toda a época, os
níveis sanguíneos dos cavalos de corrida em vitaminas e macro
e micro elementos. Melhora a condição do cavalo e ajuda a
melhor resistir ao esforço intenso.

➜ OBJECTIVOS

Suplemento que permite estabilizar durante toda a época
os níveis sanguíneos dos cavalos de desporto em vitaminas,
macro e micro elementos. Melhora a condição do cavalo e a
ajuda melhorar a resistência ao esforço.

competition
APRESENTAÇÃO

INDICAÇÕES

Embalagens de 1kg.

Em resumo
« Suplemento
base para cavalos
de corrida »
INDICAÇÕES

Para qualquer cavalo de corrida qualquer que seja a sua
alimentação base (alimentação tradicional ou alimento
completo).

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

14 Vitaminas, 7 Elementos oligo,
3 Aminoácidos, Magnésio

SABIA QUE?

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 3Kg a 10Kg.
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SABIA QUE?

Que a fórmula do TWYDIL®
COURSE é reconhecida
internacionalmente como a
que corresponde às necessidades diárias dos cavalos de
corrida (Kirschvink e outros,
2008).

Misturar com a ração tradicional:
Em período de preparação e de competição:
75 g* (1 dose) por dia
Em período de descansos:
37,5g (1/2 dose) por dia
* A dose diária pode ser reduzida até
a 37.5g (1/2 dose) se o cavalo já estiver a receber um alimento completo
de grande qualidade.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

Que os estudos mostram,
que em comparação com um
grupo placebo, os cavalos
que recebem do TWYDIL®
COMPETITION vêem os
seus níveis plasmáticos em
vitaminas e oligoelementos
estabilizados após apenas 3
semanas.

Em resumo:
« Produto base
para cavalos de
desporto »

MODO DE EMPREGO

Racing

14 Vitaminas, 7 Elementos
oligo, 4 Aminoácidos, Magnésio

Para qualquer cavalo de
desporto qualquer que seja
a sua alimentação base
(alimentação tradicional ou
alimento completo).

MODO DE EMPREGO

1 Dose = 75g
Quantidade a misturar com a ração diária:
PREPARAÇÃO
COMPETIÇÃO
DESCANSO

OBSTÁCULOS

ENSINO

RESISTÊNCIA

PÓNEI

50 g
50 g
37.5 g

50 g
50 g
37.5 g

37.5 g
37.5 g
37.5 g

37.5 g
37.5 g
20 g

Cavalos de sela: 30g por dia.
• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL®
MINERAL COMPLEX

TWYDIL® ARTRIDIL
Disponível com ou sem Harpagophytum*

➜ OBJECTIVOS

➜ OBJECTIVOS

Suplemento ideal de fósforo e cálcio.

Ajuda manter as articulações saudáveis.
Melhora o conforto locomotor. Ajuda a prevenir as fraquezas/deficiências articulares.

INDICAÇÕES

SABIA QUE?

APRESENTAÇÃO

Em resumo:
« 17g de cálcio por dia »

Que para alcançar para uma
relação cálcio fósforo final
ideal de 2/1, um suplemento
alimentar que seja dado
apenas à razão de 80g por
dia poderá não ser suficiente,
apenas será útil se for extremamente concentrado em cálcio,
como é o caso do TWYDIL®
MINERAL COMPLEX.

Mineral
Complex

Carbonato de Cálcio, Dicalcium de fosfato, Gluconato
de cálcio. Sais marinhos.
Todos os outros elementos
são fornecidos pelo TWYDIL®
COURSE
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Caixa de 30 saquetas.
Caixa de 90 saquetas.

COMPOSIÇÃO

4 doses (80 g) por dia em função do equilíbrio nutricional.

Para todos os cavalos durante
toda a sua vida.

COMPOSIÇÃO

APRESENTAÇÃO

MODO DE EMPREGO

Embalagens de 3Kg ou10Kg

INDICAÇÕES

Cavalos que precisem de
apoio nas articulações.
Cavalos em período de treino
intensivo ou de competição.
Cavalos cuja carga de esforço
se esteja a modificar.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

Em resumo:
« Articulações
saudáveis »

Inclui uma elevada concentração de cloridrato de glucosamina, bem como de cobre,
manganês, zinco e magnésio,
sob a forma quelatada.
Disponível à escolha com
Harpagophytum (que tem um
prazo de espera de 48 horas
antes da competição) ou sem
Harpagophytum (que pode
ser utilizado até ao dia da
competição).

SABIA QUE?

Vários estudos mostraram que
a destruição da cartilagem é
uma consequência da activação de factores enzimáticos,
entre os quais o mais importante parece ser a matriz
metalloproteinases (MMP).
Um estudo recente mostrou
que, em comparação com um
grupo placebo, era possível
moldar a actividade sinovial
dessas enzimas (MMP) e de
estabilizar os chondrocytes.

MODO DE EMPREGO

Misturar à ração base.
Apoio geral
1 Saqueta por dia durante um
mínimo de 1 mês.
Apoio activo
2 Saquetas por dia durante
um mínimo de 1 mês.

Artridil

*Com Harpagophytum: prazo de espera de 48 horas antes
de qualquer competição.
• Avec Harpagophytum : délai d’attente de 48 heures avant toute compétition
•Sem Harpagophytum: cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após
controlos sobre o produto ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem
risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL®
ELECTROLYTES

TWYDIL® CALMIN

Em baldes ou em seringas orais
➜ OBJECTIVOS

Contribui para acalmar os cavalos de alta
performance particularmente excitáveis.

➜ OBJECTIVOS

Para compensar a perda de electrólitos.

INDICAÇÕES

Em resumo:
« Calmante natural »

APRESENTAÇÃO

Caixa de 21 saquetas.
Caixa de 100 saquetas.

Calmin

INDICAÇÕES

Para qualquer cavalo que corra
o risco de ficar sobrexcitado ou
sob stress.

COMPOSIÇÃO

Uma mistura científica de
vitaminas seleccionadas (por
exemplo, vitamina E), fructooligo-sacáridos e minerais com
tryptophane.

SABIA QUE?

Um cavalo calmo é antes de
tudo um cavalo que se sente
bem a nível mental, muscular
e digestivo. Os prebióticos
como os fructo-oligo-sacáridos
ajudam ao bem-estar digestivo
do cavalo. O triptofano ajuda
a manter o equilíbrio mental do
cavalo.
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MODO DE EMPREGO

Misturar com a ração do
seguinte modo:
A primeira vez:
Uma saqueta de 50 g por dia
durante 3 semanas.
Nas vezes seguintes:
Uma saqueta de 50 g por dia
durante os 10 dias precedentes
à competição.
Não convém ser dado aos
cavalos de resistência durante
as três semanas precedentes à
competição.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

Deve ser dado diariamente,
e especialmente, após um
grande esforço, uma competição ou viagem.

COMPOSIÇÃO

Balde: sódio, potássio, magnésio, cloretos, cálcio, fósforo.
Seringa Oral: ácido ascórbico,
sódio, cloreto de potássio,
magnésio, cálcio.

SABIA QUE?

Que um produto mal formulado
pode desidratar em vez de
hidratar e pode às vezes induzir a úlceras de estômago. As
últimas publicações científicas
mostram que, ao invés de dar
grandes quantidades de electrólitos antes de uma competição, é preferível fornecer uma
pequena quantidade diariamente durante toda a época.

MODO DE EMPREGO
40g (1 dose) diariamente misturada com
a ração ou diluir em 3
litros de água.

Em resumo:
« Sais minerais
indispensáveis »

Electrolytes

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 5Kg.
Caixa de 10 seringas bocais de 50g.
Caixa de 50 seringas bocais de 50g.

1 seringa oral por dia
na parte traseira da
língua.

Em ambos os casos, o cavalo
deve dispor de água fresca
permanentemente. No caso
de calores fortes, as doses
recomendadas podem ser
aumentadas progressivamente
até 80g.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL®
ELECTROLYTES+C

TWYDIL® HEMATINIC
Em garrafa ou em seringa oral.

➜ OBJECTIVOS

➜ OBJECTIVOS

Compensação das perdas electrolíticas e vitamínicas.
Para recuperar mais rapidamente após um esforço significativo.

Apoia os parâmetros sanguíneos essenciais.
Criar um efeito tónico.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 10 saquetas
de 50g.
Embalagem de 100 saquetas
de 50g.

MODO DE EMPREGO

Em resumo:
« Recuperação »
INDICAÇÕES

Após cada treino intenso,
competição, períodos de
stress ou após uma longa
deslocação.

COMPOSIÇÃO

Que todos os animais domésticos, tendo em conta a sua
idade, peso e tamanho, o
cavalo é de todos o que proporcionalmente tem maiores
necessidades de vitamina E.
De facto, um cavalo de alta
performance em treino intensivo tem necessidade de uma
porção diária de 2000mg de
vitamina E no mínimo!

Cavalos com as mucosas
pálidas, em má condição ou a
necessitar de um efeito tónico.

COMPOSIÇÃO

Cada saqueta tem: Vitamina E, B1, B6, B12, Ácido
fólico, Biotina, Ferro, Cobre,
Cobalto, Manganês, Zinco,
Sódio, Potássio numa base
de sorbitol

APRESENTAÇÃO

Caixa de 10 seringas orais de 50g.

Hematinic
Electrolytes

Cada saqueta tem: Electrólitos, Elementos oligo, Vitamina C (5,000mg), A, D3, E
(2,000mg), B1 (1,000mg),
B6 (2,000mg)
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SABIA QUE?

Após uma competição ou
treino intensivo:
Ou adicionar o conteúdo de
uma saqueta sob a ração
habitual com um pouco de
melaço e de seguida misturar
tudo com a ração habitual;
ou diluir o conteúdo da
saqueta em 100ml de água
e administrar esta solução
via oral com uma seringa. O
cavalo deve ter água fresca
permanentemente.

INDICAÇÕES

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

Caixa de 50 seringas
orais de 50g.

Garrafa de 1000ml.
Caixa de 4x1litro.

SABIA QUE?

Que o TWYDIL® HEMATINIC apoia (por via oral)
os parâmetros sanguíneos
em apenas 10 dias sem
apresentar os riscos de
infecção e de choque anafilático que acompanham
as injecções.

Em resumo:
« Efeito tónico
sem riscos »
MODO DE EMPREGO

1 seringa oral por dia
durante um mínimo de
10 dias.

misturar diariamente à ração 3 a 4 tampas doseadoras (de 20 ml) durante
um mínimo de 10 dias.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL®
HIPPACAN + C

TWYDIL® HEMOPAR
Disponível com ou sem silybum marianum

➜ OBJECTIVOS

➜ OBJECTIVOS

Hippacan+C

Ajuda o cavalo a melhor gerir qualquer situação incomum (viagem, competição, mudança de
lugar, de clima…). Melhora a resistência.

Melhorar o apetite. Contribui para o bom funcionamento da digestão. Apoia o trânsito intestinal.
Reforça a microflora.

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Garrafa de 1000ml.
Caixa de 4x1litro

Em resumo:
« Apetite e digestão »

Caixa de10 saquetas de 50g.
Caixa de100 saquetas de 50g.

Em resumo:
« Adaptogène »
INDICAÇÕES

INDICAÇÕES

• Para cavalos sujeitos a uma
inapetência ou má digestão,
devido ao stress da competição ou por outras razões.
• Cavalos que não comem
a sua alimentação ou não
absorvem o seu complemento
vitamínico.

COMPOSIÇÃO

Extracto de alcachofra,
genciana e sylibum marianum
numa base de malte e sorbitol.
Também contém as vitaminas
B1, B2, B6, ácido nicotínico,
ácido pantoténico e metionina,
bem como oligoelementos
quelatados (cobalto, cobre,
manganês, zinco).

SABIA QUE?

Que o fígado de um cavalo
actua em mais de 100 funções
essenciais, razão pela qual
este órgão é de capital importância para a manutenção das
performances de alto nível.

Hemopar
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Cavalos expostos a condições incomuns (competição, viagem, mudança de
clima…). Cavalos naturalmente excitáveis. Cavalos
cuja resistência ao esforço
ou recuperação após o treino
deva ser melhorada.

MODO DE EMPREGO

60ml por dia (3 tampas doseadoras) misturadas na ração
diária.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

COMPOSIÇÃO

Cada saqueta de TWYDIL®
HIPPACAN+C contém substâncias activas provenientes de
mais de 25g da raiz Eleuthorococcus senticosus Maxim (um
arbusto asiático, que produz
uma grande variedade de características adaptogenic) e 10g
de vitamina C pura.

SABIA QUE?

Que as adaptogens são substâncias naturais de origem vegetal
que melhoram a resistência
ao trabalho físico e mental e
aumentam a resistência ao
stress em fases de actividade em
que as condições psicológicas
e ambientais são difíceis. Os
primeiros cosmonautas russos
voaram sob éleuthérosides para
melhorar a sua resistência física
e o seu auto-controlo.

MODO DE EMPREGO

Uma saqueta por dia misturada
com a ração durante um mínimo
de 10 dias.
Em caso de viagens longas devem-se usar 2 saquetas por dia.
• Prazo de espera de 48 horas antes de qualquer competição.
• Garantia de conteúdo até à data de validade.
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TWYDIL®
MUCOPROTECT

TWYDIL® OMEGADIL
➜ OBJECTIVOS

➜ OBJECTIVOS

Apoia a micro circulação. Melhorar as defesas naturais do
organismo. Acção complementar com outros complementos
da TWYDIL®.

Apoia o sistema de defesa natural do
organismo.

Em resumo:
« Coração e
locomoção »

Em resumo:
« Protector natural do
organismo »
SABIA QUE?

Dois anos de estudos científicos ao mais elevado nível
(primeiro in vitro seguidamente in vivo) precederam
o lançamento do TWYDIL®
MUCOPROTECT.

MODO DE EMPREGO

Mucoprotect

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 10 saquetas
de 50g.
Caixa de 100 saquetas de
50g.

INDICAÇÕES

Golpes de frio. Mucosas
vermelhas. Cansaço momentâneo. Falta de energia.

Uma saqueta por dia misturada na ração durante um
mínimo de 10 dias.

COMPOSIÇÃO

Fórmula sofisticada contendo
vitamina C, prébiotiques,
ginseng panax, glycyrrhiza
glabra, e hydrastis canadiensis.
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• Prazo de espera de 48 horas antes de qualquer competição.
• Garantia de conteúdo até à data de validade.

APRESENTAÇÃO

Caixa de 2 litros (com filme
protector que assegura uma
barreira constante ao
oxigénio).

INDICAÇÕES

Omegadil

Ritmo cardíaco
Fourbures (é um desequilíbrio
do sistema metabólico)
Locomoção
Recuperação
Preparação para as corridas

COMPOSIÇÃO

Fórmula extremamente sofisticada à base ácidos gordos
de Ómega-3, com extractos
de plantas e numerosos micro-nutrientes nomeadamente
3,000mg de vitamina E (por
ração diária), L-carnitina e
ácido orotic.

SABIA QUE?

Que os estudos mostram que
(em relação um grupo placebo) os cavalos administrados
com TWYDIL® OMEGADIL
registam um aumento significativo da relação ómega-3/6
tanto no plasma como na
membrana celular.

MODO DE EMPREGO

Adicionar 60ml por dia à
ração diária durante pelo
menos um mês.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL®
PROTECT PLUS

TWYDIL® STOMACARE
➜ OBJECTIVOS

Protecção da parede estomacal.

➜ OBJECTIVOS

Protecção muscular acrescida. Manutenção
do balanço oxidativo.

APRESENTAÇÃO

Protect plus

Caixa de 10 saquetas.
Caixa de 100 saquetas.

MODO DE EMPREGO

1 Saqueta por dia, preferivelmente à noite, durante um
mínimo de 10 dias.

INDICAÇÕES

Rigidez muscular.
Distender e relaxar os músculos antes e após o esforço.

COMPOSIÇÃO

Associação equilibrada de vitaminas antioxidantes (C, E e
beta-caroteno), de L-carnitina,
de percursores de glutationa
e de outras vitaminas essenciais e sais minerais.

SABIA QUE?

Que uma parte mais ou menos importante de oxigénio
que o cavalo respira durante
um esforço intenso pode
tornar-se nefasta (pró-oxidante) para o organismo, se
não for contra balanceado
com a presença de enzimas,
vitaminas, oligo-elementos e
um bom número de moléculas
ditas antioxidantes.

Stomùacare
APRESENTAÇÃO

Caixa de 30 seringas orais
de 50g.

INDICAÇÕES

Perda de apetite.
Perda de peso e mau estado
geral.
Buracos e fissuras nos dentes.

Em resumo:
« Protecção
estomacal »

COMPOSIÇÃO

Ácidos gordos refinado,
fibras de glucosamina, ácido
silícico.

Que um estudo universitário
mostrou que, em comparação
com um grupo placebo, um
complemento alimentar sofisticado permitia, após 15 dias,
reduzir significativamente a
severidade das úlceras de grau
1 a 3 (numa escala de 4).

MODO DE EMPREGO

Dependendo dos casos, uma
ou duas seringas orais por
dia, de preferência após a
refeição matinal e antes de
iniciar esforço trabalho, durante um mínimo de 1 mês.

Em resumo:
« Flexibilidade muscular »
22

SABIA QUE?

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL® TWYBLID

TWYDIL® VIGORADE

➜ OBJECTIVOS

➜ OBJECTIVOS

Apoia o aparelho respiratório e a circulação.
Contribui para a boa integridade dos capilares sanguíneos. Ajuda a reforçar as defesas
naturais.

Dá mais energia e põe o cavalo em bom estado
Favorece naturalmente a desintoxicação muscular.

Caixa de 10 saquetas de
50g.
Caixa de 100 saquetas de
50g.

Mistura complexa de vitaminas
e de bioflavonoids seleccionados.

MODO DE EMPREGO

Que, em certos países, os
instrutores que, após um treino
intensivo, fazem sistematicamente uma auscultação os seus
cavalos, observam que até 70%
deles sangram a graus diversos.

Misturar com a ração.
Geralmente:
1 Saqueta de 50g por dia durante um mínimo de 10 dias.
Em casos específicos:
2 Saquetas de 50g por dia durante um mínimo de3 semanas.

10 Vitaminas, 7 oligoelementos, bromolaina e Saccharomyces cerevisiae, uma levedura
enriquecida em crómio e prebiotics.

SABIA QUE?
INDICAÇÕES

Respiração irregular, deglutição
após esforço.
Resíduos de sangue nas fossas
nasais.
Mau rendimento no treino.
Insuficiências anormais no fim
de uma corrida.

Twyblid

SABIA QUE?

Em resumo:
« Preparação final
antes da competição »
APRESENTAÇÃO

Caixa de 10 saquetas de 50g
Caixa de 100 saquetas de 50g

INDICAÇÕES

Em resumo:
« Pulmões e
capilares sanguíneos »
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OMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Apresentação

Que os estudos mostram que
as toxinas induzidas pelo
esforço são mais rapidamente
eliminadas com a ajuda de um
extracto de ananás chamado
bromolaina.

Vigorade

Preparar um cavalo para
um objectivo ou competição
específica.

MODO DE EMPREGO

1 Saqueta por dia misturada
na alimentação nos últimos 10
dias antes da competição
• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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EXEMPLO DE PROGRAMA TWYDIL®

TWYDIL® ELEVAGE

DIARIAMENTE:

➜ OBJECTIVOS

TWYDIL® COURSE :

COBRE AS NECESSIDADES DE
VITAMINAS, OLIGO-ELEMENTOS,
AMINOÁCIDOS E MAGNÉSIO

TWYDIL® MINERAL COMPLEX :

COBRE DAS NECESSIDADES
DE CÁLCIO E FÓSFORO

TWYDIL® ELECTROLYTES :

SUBSTITUIÇÃO DAS PERDAS
EM ELECTRÓLITOS

Cobre as necessidades e estabiliza a flora intestinal das éguas
e dos garanhões no período fértil. Favorece a produção de leite
e a qualidade do colostro. Contribui para o equilíbrio nutricional do potro em desenvolvimento.

COMPOSIÇÃO

Vitaminas, oligoelementos, L-lisina, prebióticos e magnésio.

SABIA QUE?

APÓS CADA REINO INTENSIVO:
TWYDIL® ELECTROLYTES+C :

SUBSTITUIÇÃO DAS PERDAS
EM VITAMINAS, OLIGO-ELEMENTOS
E ELECTRÓLITOS.

NOS ÚLTIMOS 9 DIAS ANTES DA
COMPETIÇÃO E NA MANHÃ DA
COMPETIÇÃO ADICIONAR:
TWYDIL® VIGORADE :
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BOOSTER, DESINTOXICANTE MUSCULAR

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

Em resumo:
« O suplemento
ideal para
éguas e garanhões »
APRESENTAÇÃO

Sacos de 3kg e 10kg.

Que o prebióticos contribuem
para o processo de fermentação no intestino o que favorece
a produção de colostro de
qualidade bem como uma
produção de leite suficiente.

Elevage

MODO DE EMPREGO

Quantidade a misturar diariamente à ração:
Éguas
- No Inverno e durante os três
últimos meses de gestação:
75g (3 doses).
- O resto do ano: 50g (2
doses).
Garanhões
- Em período fértil : 75g (3
doses)
- Em descanso: 50 g (2 doses)

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL® PMC

TWYDIL® GROWING
➜ OBJECTIVOS

➜ OBJECTIVOS

Para uma constituição óssea óptima e para um
bom desenvolvimento estrutural do cavalo.

Contribui para o desenvolvimento óptimo e a
diversificação da flora intestinal nos cavalos
em crescimento.

Em resumo:
« A segurança
ostéo-articular »

INDICAÇÕES

Para cavalos em crescimento
a partir dos 3 meses, em particular a partir do desmame
até à quebra.

MODO DE EMPREGO

COMPOSIÇÃO

Vitaminas, oligoelementos,
vários aminoácidos, pró e
prebiotics.

Em resumo:
« O tudo num só
para cavalos em
crescimento »

SABIA QUE?
APRESENTAÇÃO

Sacos de 3kg e 10kg.

MODO DE EMPREGO

Ração diária:
Potros:
Dos 3 meses ao desmame: 20g
Do desmame até 1 ano: 40g
Animais com 1 ano de
idade até ao desbaste: 60g

Que ocupando um lugar
específico no intestino os
probióticos ajudam a prevenir as infecções de origem
digestiva.

Growing

Com 2 anos ou mais, mas
ainda não desbastados: 80g
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• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

APRESENTAÇÃO

Sacos de 1,5kg, 3kg e 10kg

INDICAÇÕES

Para todos os jovens cavalos
em período de crescimento,
a utlização é fortemente
recomendada:
- Durante o período crítico
entre os 6 meses os 18 meses
de idade.
- Durante os primeiros 3 meses de inicio ao esforço.
- Para os melhor puro-sangue
do desmame até ao fim da
sua carreira desportiva
Para todos os cavalos com
problemas de ossos e articulações.
Para as éguas durante os 3
últimos meses de gestação.

PMC

COMPOSIÇÃO

Fosfato tricálcico, carbonato de
cálcio, pré-mistura de oligoelementos, magnésio quelado.

SABIA QUE?

Que experiências in vitro e in
vivo demonstraram claramente
que o TWYDIL® PMC influencia
o metabolismo dos ossos e da
cartilagem.

Tratamento mínimo de 3 meses.
Doses diárias (doseador de
20g incluído):
Éguas:
Durante os 3 últimos meses de
gestação 60g (3 doses)
Potros (depois do desmame):
20g (1 dose)
Cavalos com 1 ano:
40g (2 doses)
Cavalos com 2 anos de
treino e mais velhos:
40g (2 doses)

ACÇÃO

Estimula o metabolismo dos
osteoblastos que formam os
ossos, influência o metabolismo
dos condrócitos que formam
as cartilagens e os fibroblastos que intervêm a nível dos
tendões, dos ligamentos e do
tecido sinovial.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL® MINERAL
COMPLEX

PROGRAMA DE CRESCIMENTO

➜ OBJECTIVOS

Complemento mineral, palatável e biodisponível,
fortemente concentrado em 3 fontes de cálcio.

INDICAÇÕES

Para cavalos em crescimento
desde o desmame.
Para as éguas em gestação.

COMPOSIÇÃO

APRESENTAÇÃO

Sacos de 3kg e 10kg.

Em resumo:
« A melhor
compra mineral »

Carbonato de cálcio. Fosfato
dicálcico. Cálcio Gluconato.
Sais marinhos. Todos os outros
micro-nutrientes necessários
estão presentes no TWYDIL®
COURSE e no TWYDIL®
ELEVAGE

Éguas:
Durante os 3 últimos meses de
gestação, 3 doses (60g) por
dia.
Potros e cavalos de 1
anos:
Cavalos de 3 a 6 meses:
1 ½ dose de (30g) por dia.
Cavalos de 6 a 18 meses:
2 ½ doses de (50g) por dia.
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TWYDIL® ELEVAGE:
Cobre as necessidades e estabiliza a flora intestinal das
éguas e dos garanhões em período fértil. Favorece a produção de leite e a qualidade do colostro. Contribui para o
equilíbrio nutricional do potro em desenvolvimento.

SABIA QUE?

Mineral
Complex
MODO DE EMPREGO

ÉGUAS E GARANHÕES

Que um cavalo que receba
uma alimentação tradicional
apresenta uma relação cálcio/
fósforo em média de 1/1
em vez da relação ideal de
2/1. Uma porção diária de
TWYDIL® MINERAL COMPLEX
permite aproximar esta relação
do ideal.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

POTROS E CAVALOS DE 1 ANO:

TWYDIL® GROWING :
Contribui para o ideal desenvolvimento e diversificação da
flora intestinal dos cavalos em crescimento.

e
OU

TWYDIL® PMC :
Para uma constituição óptima da ossatura e para um bom
desenvolvimento estrutural do cavalo.
TWYDIL® MINERAL COMPLEX :
Complemento mineral, palatável e biodisponível,
fortemente concentrado em 3 fontes de cálcio.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto ﬁnal,
urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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TWYDIL® 4LEGS

TWYDIL® HOOFCARE

➜ OBJECTIVOS

➜ OBJECTIVOS

Creme cosmético sofisticado para aplicar em finas
camadas sobre as patas cansadas pelo esforço.

Creme que melhora a qualidade e o crescimento dos cascos.

Em resumo:
« O produto indispensável para os membros »

COMPOSIÇÃO

Glicerina. Caulino. Óxido de
zinco. Água. Calendula. Arnica.Timol. Eucalipto. Extractos
de plantas

INDICAÇÕES

Creme calmante e relaxante
que se deve aplicar diariamente nas patas.
Aplicar sistematicamente após
esforço, mesmo em caso de
erosão cutânea. Particularmente recomendado em caso
de articulações inchadas.
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MODO DE EMPREGO

O TWYDIL® 4LEGS não é uma
simples argila mas sim um
creme sofisticado, que deve ser
aplicado apenas em finas camadas. Utilizado correctamente um
balde de 2kg pode durar mais
de um mês para um cavalo.
Após esforço, lavar os membros,
seca-las e seguidamente aplicar
sobre cada um delas uma fina
camada sem friccionar. Não
é necessário colocar algodão
ou uma banda de tecido. Na
medida do possível, deixar agir
até ao dia seguinte de manhã,
seguidamente escovar antes de
dar inicio ao trabalho. Para os
casos severos, aplicar e seguidamente deixar agir durante
apenas 2 horas, lavar, secar e
renovar a aplicação.

APRESENTAÇÃO
Pote de 500g

INDICAÇÕES

Cascos secos, fissurados ou
partidos.
Cortes causados pelos esteios.
Esfoladelas provocadas pela
sela, pela correia etc.

COMPOSIÇÃO

Vitamina E. Cera de abelha.
Lanolina. Etc.

Em resumo:
« Preservar o amortecimento natural »

SABIA QUE?

APRESENTAÇÃO

4legs
Balde de 2kg e 7,5kg.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
•Teor garantido até à data de validade.

Que o crescimento médio de
um casco é de 0,6 a 1,2cm
por mês. Quanto mais rapidamente um casco cresce mais
flexível ele se torna e menos
tendência tem em fissurar.

Hoofcare

MODO DE EMPREGO

Os cascos devem estar limpos.
Aplicar uma pequena quantidade de TWYDIL® HOOFCARE sobre o casco e fazer
penetrar o creme através de
uma massagem na parede do
casco, na sola e sobretudo na
coroa. TWYDIL® HOOFCARE
pode se directamente aplicado
com a mão, é inútil utilizar
luvas, panos ou escova. Melhores resultados serão obtidos
se as aplicações forem diárias.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

33

TWYDIL®
GEL MEMBRE

TWYDIL®
LIQUIDE MEMBRE
➜ OBJECTIVOS

➜ OBJECTIVOS

Contribuir ou manter o bom estado das
articulações (tendões e ligamentos) do cavalo.

Contribuir ou manter o bom estado dos tendões
do cavalo.

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Pote de 250g.
Caixa de 12 potes de 250g.

Frasco de 300ml.
Caixa com 12 frascos de
300ml.

Em resumo:
« Produto líquido
para tendões e ligamentos »

ACÇÃO

Para a estimulação da
circulação sanguínea local
que transporta os elementos
reparadores.

INDICAÇÕES

Gel

Em resumo:
« Gel para tendões e
ligamentos. »

Manutenção diária dos tendões e dos ligamentos sempre
na ausência de ferida.

Cavalo jovem: excesso de
trabalho articular.
Cavalo mais velho: desgaste
das articulações.

COMPOSIÇÃO

Produto líquido à base de
iodo.

MODO DE EMPREGO

Aplicar durante 12 dias com
ajuda de uma escova mole em
ligeiras passagens no sentido
do pêlo. Prender o cavalo e
deixar secar durante cerca
de 30 minutos. Depois deste
período pode ser colocado
algodão ou uma banda na
zona tratada.

Liquide
membre
membre

COMPOSIÇÃO

Gel à base de iodo.
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INDICAÇÕES

MODO DE EMPREGO

Aplicar em camadas espessas e sem esfregar, duas
vezes por dia sobre as patas
do cavalo.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.

• Cada lote é oﬁcialmente certiﬁcado pelo LCH (após controlos sobre o produto
ﬁnal, urina e sangue), podendo ser utilizado sem risco até ao dia da competição.
• Teor garantido até à data de validade.
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Contactos
ESCRITÓRIO PRINCIPAL
Pavesco AG
CH-4010 Basel, Suiça
Tel.: (41) (61) 2722372
Fax: (41) (61) 2722388
info@twydil.com

REINO UNIDO

PAVESCO U.K. LTD.
116, High Road
Needham, Harleston, Norfolk 1P20 9LG
Tel.: (01379) 852885
Fax: (01379) 854178
pavesco.uk@twydil.com

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD.
321 N, 22nd Street
St. Louis, MO 63166
Tel.: (314) 4210300
Fax: (314) 4213332
pavesco.usa@twydil.com

WEBSITE

www.twydil.com
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*Até esgotar o stock.
UNTIL WE RUN OUT OF STOCK

