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Doświadczenie i wiedza 
międzynarodowego laboratorium
w zakresie żywienia źrebiąt, klaczy, 
ogierów oraz koni sportowych.

Katalog produktów

 www.equistro-polska.pl



Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że firma Vetoquinol, wytwórca i główny dystrybutor produk-
tów Equistro® wprowadza z dniem 1. stycznia 2011 roku zmiany w wizerunku i składzie 
preparatów dla koni. Przeprowadzono wiele konsultacji z lekarzami weterynarii, hodow-
cami, sportowcami i specjalistami z zakresu hodowli koni. Aby sprostać Państwa oczeki-
waniom odnośnie jakości, bezpieczeństwa w stosowaniu preparatów oraz nowoczesnej 
myśli technologicznej postanowiono, że linia Equistro® zostanie zrewitalizowana.

Wszystkie opakowania produktów zostaną ujednolicone, a ich głównym boha-
terem będzie koń rasy lipicańskiej o imieniu Napoleon. Nieprzypadkowo dokonano 
takiego wyboru. Rasa ta istnieje od XVI wieku i była przeznaczona dla dworskiej elity 
dworu habsburskiego. Konie tej rasy są inteligentne, mają świetną pamięć, są posłusz-
ne i chętne do nauki. Ich wspaniały i stateczny wygląd ukazuje silną wolę, charakter  
i zdrowie. Poprzez walory tej rasy, firma Vetoquinol chce podkreślić jakość, zaufanie i 
bezpieczeństwo swoich produktów mających zastosowanie u koni. Wspaniały tempe-
rament i piękno lipicany demonstrują od stuleci w słynnej Hiszpańskiej Szkole Jazdy w 
Wiedniu.

 
W tym miejscu warto również nadmienić, że marka Equistro® zdobyła ogromne za-

ufanie w Hiszpańskiej Szkole Jazdy i jest regularnie stosowana u koni tam występują-
cych.

Zmiany będą następowały sukcesywnie: płyny - Q1 2011; pasty - Q2 2011; granulaty 
- Q3 2011; proszki - Q4 2011. Dotychczasowe opakowania będą dostępne w sprzedaży 
do wyczerpania zapasów.

Jestem przekonany, że nowy wizerunek całej gamy produktów Equistro®, 
oznakowanie, udoskonalony skład i zastosowane nowoczesnych technologii pro-
dukcyjnych przyczynią się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sportowych  
i hodowlanych, co będzie źródłem Państwa satysfakcji płynących ze stosowania naszych 
produktów.

     

Z poważaniem
Tomasz Paluch

 Kierownik Produktu ds. dużych zwierząt

Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14 • 66-400 Gorzów Wlkp. • tel. 95/728 55 00 • fax 95/735 90 43

e-mail: info@vetoquinol.pl • www. vetoquinol.pl
www.equistro-polska.pl 
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Jaki jest cel stosowania pierwiastków śladowych 
(mikroelementów)?
U koni: 1) prawidłowy przebieg metabolizmu tkanek, 2) optymalizowanie 
funkcjonowania mikroflory jelita ślepego, np. produkcja witaminy B12.

Korzyści płynące ze stosowania organicznych połączeń mineralnych 
w porównaniu do związków nieorganicznych.
Z dostępnej literatury wiadomo, że występują różnice w biodostępności 
w zależności od źródła pochodzenia tego samego pierwiastka śladowe-
go. W wielu przypadkach chelaty aminokwasowe i białczany są lepszym 
źródłem niż formy nieorganiczne. 
Powszechnie znana i akceptowana teoria dowodzi, że połączenia che-
latowe oraz białczany wykorzystują mechanizmy wchłaniania białek i 
aminokwasów zamiast jonów. W konsekwencji metal nie jest podatny 
na czynniki fizyko-chemiczne, które mogą mieć niekorzystny wpływ na 
efektywność wchłaniania samych, niechronionych jonów metali.

W badaniach in vivo zastosowano IPALIGO®-Zn, co przedstawiono 
na zdjęciach. Badania in vivo z zastosowaniem IPALIGO®-Zn wyka-
zały różnice we wchłanianiu. 
Znakowany radiologicznie cynk podawano szczurom jako (1) chlorek 
cynku lub (2) IPALIGO®-Zn. 8 godzin po podaniu cynku wykonano ra-
diogramy całych zwierząt. 

Wnioski: Cynk nieorganiczny 8 h po podaniu był w przeważającej mie-
rze obecny w jelicie grubym, zwłaszcza w jelicie ślepym, podczas gdy  
IPALIGO®-Zn był intensywnie dystrybuowany do wątroby, nerek oraz 
struktur szkieletowych.

Farmakokinetyka u koni
Badania farmakokinetyczne przeprowadzono porównując IPALIGO®-Zn 
z innymi organicznymi formami cynku oraz nieorganicznym chlorkiem 
cynku. 

Wnioski: wchłanianie IPALIGO®-Zn było wyraźne lepsze niż chlorku cyn-
ku. Nie wszystkie organiczne formy cynku są równie łatwo przyswajane.

76

jelito ślepe

Chlorek cynku: 8 h po podaniu IPALIGO®-Zn: 8 h po podaniu

IPALIGO® - koncepcja połączeń aminokwasów 
i pierwiastków śladowych

pierwiastek śladowy 
w formie nieorganicznej
            (wolny)

bariera jelita

krew

pierwiastek śladowy 
w formie organicznej 
(chelat)

jelito
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„W gamie produktów EQUISTRO® zawsze znajdę produkt 
doskonale odpowiadający na potrzeby moich ogierów  
narażonych na podwójny wysiłek związany z udziałem w 
zawodach międzynarodowych i hodowlą.” 

 Hubert Vornholt, 
hodowca ogierów

„Potrzebuję całkowicie niezawodnego systemu zapew-
niającego moim koniom właściwe odżywianie i pielęgna-
cję. Znalazłam go w produktach EQUISTRO®.”

Isabell Werth, 
kilkakrotna mistrzyni olimpijska 

indywidualna i drużynowa w ujeżdżeniu

Ambasadorzy marki EQUISTRO® 
na świecie

Drużynowy złoty medal 
na Igrzyskach w Sydney: 

Isabell Werth, Ulla Salzgeber, Alexandra Simonsde 
Ridder oraz Nadine Capellmann (od lewej do prawej)

Naszym ekspertem jest 
lek. wet. Tomasz Wójtowicz
Wicemistrz Świata i Mistrz Europy 
lekarzy weterynarii w skokach przez przeszkody

Naszym ekspertem jest 
lek. wet. Tomasz Wójtowicz
Wicemistrz Świata i Mistrz Europy 
lekarzy weterynarii w skokach przez przeszkody
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