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W okresie przejściowym pomiędzy porami 
roku znacznie wzmaga się występowanie 
kaszlu u koni. Zastosowanie ziołowych środków 
wzmaga regeneracje układu oddechowego. 
Dodatkowe witaminy zawarte w Broncoserin 
Powder stabilizują i wzmacniają system 
immunologiczny koni. Wysoko wartościowe 
zioła maja działanie przeciwzapalne
i przeciwbakteryjne. Dodatkowo dzięki nim  
zalegająca wydzielina łatwiej się odrywa co 
powoduje swobodniejszy proces oddychania.

BRONCOSECRIN 
POWDER
Dla koni 
z problemami oddechowymi.

ODKSZTUSZANIE OSKRZELI I  
PŁUC - REGENERACJA UKŁADU 
ODDECHOWEGO

Skład:
Dekstroza, kukurydza, liście tymianku (1,5%), 
liście babki lancetowatej (1,5%).

Stała dawka: 10 g

Ostra faza: 15 g

Surowe białko: 3,1%

Surowy tłuszcz: 1,5%

Surowe włókno: 1,2%

Popiołów: 0,8%

Wapń: 0,1%

Fosfor: 0,1%

Sól sodowa kwasu: 0,1% 

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
5,000 mg witaminy E, 10000 mg witaminy C.

Dawkowanie:
Dla konia raz dziennie na 100 kg masy ciała

UWAGA: Preparat zawiera substancje uzna-
wane za dopingowe. Karencja 48 godzin od 
ostatniego podania.
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W okresie przejściowym pomiędzy porami 
roku znacznie wzmaga się występowanie 
kaszlu u koni. Zastosowanie ziołowych środków 
wzmaga regeneracje układu oddechowego. 
Dodatkowe witaminy zawarte w Broncoserin 
Liquid stabilizują i wzmacniają system 
immunologiczny koni. Wysoko wartościowe 
zioła maja działanie przeciwzapalne 
i przeciwbakteryjne. Dodatkowo dzięki 
nim  zalegająca wydzielina łatwiej się 
odrywa co powoduje swobodniejszy proces 
oddychania.

BRONCOSECRIN 
LIQUID
Dla koni 
z problemami oddechowymi.

UKŁAD 
ODDECHOWY

Skład:
Hydrolizat buraczany, melasa buraczana, 
0,5% rafinowany olej z pestek winogron, 0,2% 
oleju, czarny kminek, dekstroza.

Stała dawka: 10 ml

Ostra faza: 15 ml

Woda: 47,5%

Surowe białko: 0,5%

Surowy tłuszcz: 2,5%

Popiół 0,9%

Wapń 0,03%

Sól sodowa kwasu 0,1%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
7000 mg witaminy C.

Dodatki sensoryczne:
10000 mg Ekstrakt z kopru włoskiego, 10000 
mg ekstraktu z tymianku.

Dawkowanie:
Dla konia raz dziennie na 100 kg masy ciała

UWAGA: Preparat zawiera substancje uzna-
wane za dopingowe. Karencja 48 godzin od 
ostatniego podania.
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Kruche kopyta i matowa sierść są 
spowodowane  niedoborem ważnych 
składników odżywczych, takich jak biotyna, 
metionina i pierwiastki śladowe. Wysoki 
poziom biotyny w paszy poprawia dobrą 
strukturę włosów i rogu kopytowego. Organizm 
może odbudować  keratynę zawartą we 
włosach przy udziale aminokwasu metioniny, 
która jest głównym składnikiem włosów i rogu 
kopytowego.  Zawarte w Keranelle organiczne 
pierwiastki śladowe takie jak żelazo, cynk i 
magnez, pozwalają na pokrycie ich braków i 
prawidłowy wzrost i rozwój sierści i zdrowych 
kopyt.

KERANELLE 
POWDER
Dla lepszego rozwoju kopyta, 
sierści i włosów.

JAKOŚĆ - 
POŁYSK KOPYT I SIERŚCI

Skład:
Dekstroza, drożdże, otręby pszenne, olej 
lniany.

Sport, hobby, w spoczynku: 20 g

Roczniaki, źrebięta: 10 g

Surowe białko: 12,6%

Surowy tłuszcz: 3,0%

Surowe włókno: 0,7%

Popiół: 10,3%

Popiół nierozpuszczalny w HCl: 3,0%

Wapń: 0,5%

Fosfor: 0,3%

Sód 0,04%

Magnez 0 1%

Lizyna 0,7%

Metionina 5,0%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
1000000 jm witaminy A, 60 mg witaminy B1, 
90 mg witaminy B2, 75 mg witaminy B6, 750 
mikrogramów witaminy B12, 470 mg Niacyny, 
11 mg kwasu foliowego, 200 mg kwasu 
pentatynowego, 1000000 mikrogramów 
biotyny, 2500 mg żelaza w postaci chelatu, 
2,500 mg manganu w postaci chelatu 
manganu, 7,500 mg cynku w postaci chelatu

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)

W celu uzyskania najlepszych rezultatów podczas karmienia 
więcej niż 6 miesięcy.
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Kruche kopyta i matowa sierść są 
spowodowane  niedoborem ważnych 
składników odżywczych, takich jak biotyna, 
metionina i pierwiastków śladowych. Wysoki 
poziom biotyny w paszy poprawia dobrą 
strukturę włosów i rogu kopytowego. Organizm 
może odbudować  keratynę zawartą we 
włosach przy udziale aminokwasu metioniny, 
która jest głównym składnikiem włosów i rogu 
kopytowego.  Zawarte w Keranelle organiczne 
pierwiastki śladowe takie jak żelazo, cynk i 
magnez, pozwalają na pokrycie ich braków i 
prawidłowy wzrost i rozwój sierści i zdrowych 
kopyt.

KERANELLE 
LIQUID
Dla lepszego rozwoju kopyta, 
sierści i włosów.Skład:

Melasa, chlorek sodu.

Sport, hobby, czas wolny: 10 ml

Roczniaki, źrebięta: 5 ml

Woda: 62,8%

Popiół: 2,0%

Surowe białko: 3,0%

Surowy tłuszcz: 0,04%

Surowe włókno: 0,01%

Sód 0,78%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
50 g hydroksy metioniny, 120 mg witaminy 
B1, 184 mg witaminy B2, 152 mg witaminy B6, 
1500 mcg witaminy B12, 940 mg Niacyna, 
23 mg kwasu foliowego, 406 mg kwasu 
pentatynowego, 1 800 000 mikrogramów 
biotyny, 5,000 mg manganu w postaci 
chelatu, 8840 mg cynku w postaci chelatu.

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)

W celu uzyskania najlepszych rezultatów podczas karmienia 
więcej niż 6 miesięcy.

JAKOŚĆ - 
POŁYSK KOPYT I SIERŚCI
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Na poprawę metabolizmu w chorobie 
zwyrodnieniowej stawów, szpacie, chorobie 
trzeszczkowej, bólu stawów i podobnym 
zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, 
zaspokaja zwiększone zapotrzebowanie na 
wysokiej jakości składniki odżywcze. Aktywny 
kompleks składników Equinova ®Arthroagil, 
wysokiej jakości składniki odżywcze i 
kolagen wspomaga metabolizm i poprawia 
samopoczucie zwierząt. Wysoka jakość 
elementów śladowych, takich jak chelat 
manganu odgrywają ważną rolę w syntezie 
chrząstki stawowej. Zawarte w preparacie 
składniki pozyskane z ziół kurkumy i czarciego 
pazura  mają działanie przeciwzapalne i 
przeciwbólowe. Wyciąg z pestek winogron 
dostarcza ważnych przeciwutleniaczy w postaci 
witaminy C i E.

ARTHROAGIL 
POWDER
Poprawa metabolizmu układu 
kostno-stawowego.

ZAPALENIA STAWÓW - ARTROZA - 
SZPAT - WITALNOŚĆ -
TRUDNOŚCI W PORUSZANIU

Skład:
20,0% zioło (czarci pazur), dekstroza, 
13,0% hydrolizat kolagenu (trzoda), cukry 
buraczane, drożdże, 8,0% produktów 
pochodzących z przetwórstwa, przyprawy 
(kurkuma), 5,6% węglanu wapnia, 4, 7% pestek 
winogron, 2,0% olej z pestek winogron.

Stała dawka: 10 g

Ostra faza: 15 g

Surowe białko: 18,2%

Surowy tłuszcz: 2,6%

Surowe włókno: 4,0%

Popiół: 13,0%

Popiół nierozpuszczalny w HCl: 4%

Wapń 2,3%

Fosfor 0,2%

Chlorek sodu 0,04%

Magnez 0,03 %

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
10000 mg witaminy E, 40000 mg witaminy C, 
440 mg manganu w postaci chelatu, 4 mg selen.

Dodatki technologiczne na kg:
39 g ziemi okrzemkowej (ziemia okrzemkowa, 
oczyszczona), 3500 mg krzemionka (wytrąca 
i suszy)

Dawkowanie:
Dla konia na 100 kg masy ciała na dzień

Uwaga: Preparat zawiera substancje uzna-
wane za dopingowe. Karencja 4 dni od ostat-
niego podania.
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Na poprawę metabolizmu w chorobie 
zwyrodnieniowej stawów, szpacie, chorobie 
trzeszczkowej, bólu stawów i podobnym 
zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, 
zaspokaja zwiększone zapotrzebowanie na 
wysokiej jakości składniki odżywcze. Aktywny 
kompleks składników Equinova ®Arthroagil, 
wysokiej jakości składniki odżywcze 
i kolagen wspomaga metabolizm i poprawia 
samopoczucie zwierząt. Wysoka jakość 
elementów śladowych, takich jak chelat 
manganu odgrywają ważną rolę w syntezie 
chrząstki stawowej. Zawarte w preparacie 
składniki pozyskane z ziół kurkumy i czarciego 
pazura  mają działanie przeciwzapalne i 
przeciwbólowe. Wyciąg z pestek winogron 
dostarcza ważnych przeciwutleniaczy w postaci 
witaminy C i E.

ARTHROAGIL 
LIQUID
Poprawa metabolizmu 
układu kostno-stawowego.

ZAPALENIA STAWÓW - ARTROZA - 
SZPAT - WITALNOŚĆ -
TRUDNOŚCI W PORUSZANIU

Skład:
25,0% hydrolizat kolagenu (wieprzowy), 
5,0% rafinowany olej z pestek winogron, 
hydrolizat buraczany, 0,5% Juka Schidigera 
07:12.

Stała dawka: 5-10 ml

Ostra faza: 10 ml

Woda: 46%

Surowe białko: 23,0%

Surowy tłuszcz: 6,1%

Surowe włókno: 0,01%

Popiół 0,8%

Sód 0,02%

Lizyna 0,8%

Treonina 0,4%

Metonina 0,2%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
9,750 mg witaminy E, 40000 mg witaminy C, 
440 mg manganu w postaci chelatu.

Dawkowanie:
Dla konia na 100 kg masy ciała na dzień

Uwaga: Preparat zawiera substancje uzna-
wane za dopingowe. Karencja 4 dni od ostat-
niego podania.
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Myoprotect wspiera aktywność i elastyczność 
mięśni u koni, szczególnie w sytuacjach 
stresowych takich jak choroba, transport, 
zawody. Podczas treningu lub zawodów błony 
komórek mięśniowych są pod szczególną 
presją. Połączenie witaminy E i selenu wspiera 
funkcje komórek mięśniowych 
i chroni błony komórkowe. Zawarte 
w preparacie aminokwasy wpływają korzystnie 
na rozbudowę i regenerację masy mięśniowej.

MYOPROTECT 
POWDER
Wspomaganie wzrostu 
i elastyczności mięśni.

LUŹNA STRUKTURA MIĘŚNI DZIĘKI 
WITAMINIE E I SELENOWI

Skład:
Fumaran magnezu (organiczny akceptor 
elektrolitów), drożdże, mąka pszenna, 
dekstroza (cukry z buraków i pestek 
winogron), olej lniany.

Konie rekreacyjne, w czasie 
odpoczynku:

20 g 
na dzień w miarę potrzeb.

Konie sportowe: 15 g
na dzień w miarę potrzeb.

Surowe białko: 12,5%

Surowy tłuszcz: 3%

Surowe włókno: 3,5%

Popiół 10,5%

Wapń: 0,3%

Fosfor: 0,2%

Magnez 2,5%

Lizyna 5,0%

Metionina 1,5%

Treonina 0,1%

Sół sodowa kwasu 0,1%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
100.000 mg witaminy E, 20000 mg witaminy C, 
1,000 mg Niacyna, 10 mg selenu, drożdże - 
Saccharomyces cerevisiae.

Dawkowanie:
Dla konia na  dzień (600 kg masy ciała)
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Myoprotect wspiera aktywność i elastyczność 
mięśni u koni, szczególnie w sytuacjach 
stresowych takich jak choroba, transport, 
zawody. Podczas treningu lub zawodów błony 
komórek mięśniowych są pod szczególną 
presją. Połączenie witaminy E i selenu wspiera 
funkcje komórek mięśniowych i chroni 
błony komórkowe. Zawarte w preparacie 
aminokwasy wpływają korzystnie na 
rozbudowę i regenerację masy mięśniowej. 

MYOPROTECT 
LIQUID
Wspomaganie wzrostu 
i elastyczności mięśni.

LUŹNA STRUKTURA MIĘŚNI DZIĘKI 
WITAMINIE E I SELENOWI

Skład:
Chlorek magnezu, chlorek sodu.

Konie rekreacyjne, w czasie 
odpoczynku:

20 ml 
na dzień w miarę potrzeb

Konie sportowe: 20 ml 
na dzień w miarę potrzeb

Wilgotność: 62,0%

Surowe białko: 12,7%

Surowy tłuszcz: 11,3%

Popiół: 4,8%

Lizyna: 8,0%

Metonina: 1,5%

Magnez: 2,5%

Sól sodowa kwasu: 0,5%

Wapń: 0,1%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
110.000 mg witaminy E,  20,000 mg witaminy 
C, 2500 mg Niacyna, 20 mg selenu, 2 mg 
Beta-karoten.

Dawkowanie:
Dla konia na  dzień (600 kg masy ciała)
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Sedamag poleca się dla koni  nerwowych. 
Połączenie magnezu i tryptofanu wspiera 
układ nerwowy i odpornościowy w sytuacjach 
stresowych u koni. Większość magnezu musi 
być dodana do paszy, gdyż jest to konieczne 
dla funkcjonowania układu nerwowego 
i mięśniowego. Dostateczna ilość witamin 
rozpuszczalnych w wodzie kompensuje 
dysproporcje odżywcze gdy koń narażony jest 
na nadmierny wysiłek i napięcia nerwowe.

SEDAMAG 
POWDER
Dla koni nerwowych
 i nadpobudliwych.

STRES - NADPOBUDLIWOŚĆ - 
MAGNEZ - SPOKÓJ I RÓWNOWAGA

Skład:
Chlorek magnezu, fumaran magnezu 
(organiczny akceptor elektrolitów), dekstroza 
(Dekstroza to symulator kreatyny, który 
zwiększa efektywność jej działania aż o 50%. 
Dekstroza cukier prosty, działający podobnie 
jak glukoza – zwiększa bilans energetyczny 
organizmu). 

Konie rekreacyjne: 50 g
na dzień w miarę potrzeb

Koni sportowych: 50 g
w razie potrzeby.

Kucyki (300 kg): 25 g
dziennie, zgodnie z wymaganiami

Wilgotność: 38%

Surowe białko: 4,3%

Popiół: 6,6%

Magnez: 6,3%

Tryptofan 5,0%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
50 g tryptofanu, 3700 mg witaminy B1, 
180 mg witaminy B2, 1,250 mg witaminy B6, 
1500 mcg witaminy B12, 2500 mg Niacyny, 
22 mg kwasu foliowego,
400 mg D-pantotenianu wapnia

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)

Uwaga: Preparat zawiera substancje uzna-
wane za dopingowe. Karencja 48 godzin od 
ostatniego podania.
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Sedamag poleca się dla koni  nerwowych. 
Połączenie magnezu i tryptofanu wspiera 
układ nerwowy i odpornościowy w sytuacjach 
stresowych u koni. Większość magnezu musi 
być dodana do paszy, gdyż jest to konieczne 
dla funkcjonowania układu nerwowego 
i mięśniowego. Dostateczna ilość witamin 
rozpuszczalnych w wodzie kompensuje 
dysproporcje odżywcze gdy koń narażony jest 
na nadmierny wysiłek i napięcia nerwowe.

SEDAMAG 
LIQUID
Dla koni nerwowych 
i nadpobudliwych.Skład:

Cukier, fumaran magnezu (organiczny 
akceptor elektrolitów), dekstroza (Dekstroza 
to symulator kreatyny, który zwiększa 
efektywność jej działania aż o 50%. Dekstroza 
inaczej nazywana jest dextrozą, jest to cukier 
prosty, działający podobnie jak glukoza – 
zwiększa bilans energetyczny organizmu), 
tlenek magnezu, olej lniany.

Konie rekreacyje: 50 g
dziennie, zgodnie z wymogami

Konie sportowe: 50 g
zgodnie z wymaganiami

Kucyki (300 kg): 25 g
dziennie, zgodnie z wymaganiami

Surowe białko: 4,3%

Surowy tłuszcz: 3,0%

Popiół: 11,6%

Wapń: 0,2%

Magnez: 6,7%

Tryptofan: 5,0%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
50 g tryptofanu, 3700 mg witaminy B1, 
180 mg witaminy B2 1.250 mg  witaminy B6, 
1500 mcg witaminy B12, 2500 mg Niacyna, 
23 mg kwasu foliowego, 
400 mg D-pantotenian wapnia, 
4 mg manganu

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)

STRES - NADPOBUDLIWOŚĆ - 
MAGNEZ - SPOKÓJ I RÓWNOWAGA

Uwaga: Preparat zawiera substancje uzna-
wane za dopingowe. Karencja 48 godzin od 
ostatniego podania.
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Dostępność i równowaga elektrolitów jest 
tak samo ważna jak dostawa różnych źródeł 
energii. Koń sportowy wymaga krótko, 
jak i długoterminowej dostępności takich 
źródeł energii do utrzymania wysokiej formy. 
W połączeniu z L-karnityną, energia może być 
transportowana do komórek mięśniowych. 
Kombinacja drożdży i rozdrobnionego 
siemienia lnianego zawiera niezbędne 
aminokwasy które w połączeniu z magnezem 
i witaminą E zapewnia szybszą regenerację 
i odbudowę mięśni. Booster jest również 
stosowany na przyrost masy mięśniowej.

BOOSTER
Wsparcie dla koni sportowych 
w czasie wysiłku fizycznego.

SPORT - ENERGIA - WYTRZY - 
MŁOŚĆ - MOC - WITAMINA E - 
ELEKTROLITY

Skład:
Przetworzona kukurydza, mikronizowane 
nasiona lnu, olej lniany, ekstrakt z siemienia 
lnianego, dekstroza – (zwiększa bilans 
energetyczny organizmu), suszone 
browarniane drożdże piwne, chlorek sodu, 
fumaran magnezu (organiczny akceptor 
elektrolitów).

W lekkim treningu: 150 g

Przy dużych obciążeniach: 300 g

Surowe białko: 12,2%

Surowy tłuszcz: 24,8%

Surowe włókno: 3,8%

Popiół: 2,9%

Wapń: 0,1%

Fosfor: 0,3%

Sód: 0,2%

Magnez: 0,2%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
4,000 mg witaminy E, 4100 mg L-karnityny.

Dodatki technologiczne na kg:
500 mg na kg kwasu cytrynowego, 
140 mg galusanu propylu, 340 mg 
butylohydroksytoluenu

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)
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W czasie dużego wysiłku fizycznego i dużych 
strat energii u koni, wymagania energetyczne 
mogą być kompensowane przez dodanie 
tłuszczów.  1 g tłuszczu zawiera dwa razy 
więcej energii niż 1 g skrobi. Zawarta w nim 
L-keratyna umożliwia optymalną pracę 
kwasów tłuszczowych w metabolizmie.  
Wielokrotnie nasycone kwasy tłuszczowe 
zawarte w X-OIL ENERGY są dostosowane do 
specyficznych potrzeb koni i mogą dodatkowo 
pozytywnie wpłynąć na wygląd  sierści.

X-OIL
ENERGY
Zwiększone zapotrzebowanie 
na energie.

SUBSTANCJE WITALNE - ENERGIA - 
POŁYSK SIERŚCI - WYKORZYSTANIE 
PASZY - L-KARNITYNA

Skład:
Olej lniany, olej słonecznikowy, olej sojowy, 
olej z pestek winogron, olej czarnuszki.

Lekka praca: 40 ml

Średnia praca: 60 ml

Ciężka praca: 80 ml

Surowy tłuszcz: 99,4%

Wilgotność: 0,2%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
556 mg Witaminy E, 2500 mg L-karnityny.

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)
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Kompleksowy pakiet witamin i minerałów 
dla zdrowych i energicznych koni 
Equinova® Vitalysan spełnia wymagania na 
zapotrzebowanie, zgodnie z najnowszymi 
odkryciami naukowymi, ale bez obciążenia 
organizmu w nadmierną ich podaż. 
Mikroelementy związane organicznie, 
gwarantują optymalne trawienie. Zawarta w 
Equinova® Vitalysan lucerna jest szczególnie 
bogata w aminokwasy, a służąc jako nośnik 
naturalny o wysokiej zawartości włókna, 
wspiera prawidłowe trawienie w jelitach. 
Niezbędne aminokwasy mają pozytywny 
wpływ na układ mięśniowy (muskulaturę). 
Koncentrat odżywczy bardzo smaczny, 
stanowi podstawę dla zdrowych kopyt, mięśni 
i prawidłowego rozwoju układu nerwowego. 
Nawet niewielkie ilości w diecie w połączeniu z 
zadawaną paszą mogą zaspokajać wymagania 
koni w niezbędne witaminy i minerały.

VITALYSAN
Mieszanka mineralna zapewniająca 
pokrycie potrzeb żywieniowych u koni.

KOMPLEKS WITAMIN I MINERAŁÓW 
WSPOMAGA METABOLIZM 
I MUSKULATURĘ

Skład:
Susz z lucerny, węglan wapnia, cukier gronowy, 
wodorowęglan sodu, fumaran magnezu, 
fosforan dwuwapniowy, tlenek magnezu, 
chlorek sodu, rafinowany olej słonecznikowy.

Praca lekka: 50 g

Średnia praca: 60 g

Ciężka praca: 70 g

Źrebne klacze: 70 g

Źrebię od 6. do 24-cia miesiąca życia: 50 g

Popiół: 46.6%

Popiół rozpuszcza się w HCI: 2%

Wapń: 9,4%

Fosfor: 0,9%

Sól sodowa 3,0%

Magnez: 2,5%

Lizyna: 2,5%

Treonina 1,6%

Metionina 2,3 %

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
23 g metionina, 350.000 IU witaminy A, 
60.000 jm witaminy D, 12500 mg witaminy 
E, 600 mg witaminy B1, 900 mg witaminy 
B2, 750 mg B6, 7500 mikrogramów witaminy 
B12, 4738 mg niacyny, 163 mg kwas foliowy, 
2000 mg kwasy pentatynowego, 35,000 
mikrogramów biotyny, 6000 mg chlorku 
choliny, 800 mg beta-karoten, 160 mg żelaza 
w postaci chelatu, 1000 mg żelaza, 21 mg 
jodu, 1.600 mg miedzi, 660 mg manganu w 
postaci chelatu, 3,164 mg manganu w postaci 
chelatu, 2.100 mg manganu jako manganu 
(II), monohydrat siarczanu, 3740 mg cynku 
jako tlenek cynku, 4000 mg cynku w postaci 
chelatu, 8 mg selenu w postaci organicznej 
z Saccharomyces cerevisiae, 16 mg selenu.

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg BW)
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Aby zmniejszyć wodnisty stolec i promować 
zdrowe funkcjonowanie jelit. Konie często 
reagują na sytuacje stresowe, takie jak 
transport, zawody, zmianę otoczenia lub paszy 
związane z zaburzeniami trawienia. Ze względu 
na pektyny, wodorosty i węglan sodu Digest 
Pro pomaga odzyskać naturalne funkcje, 
zmniejszyć zawartości wody w kale 
i zrównoważyć straty elektrolitów.

DIGEST PRO 
POWDER
Przeciw biegunce 
i na poprawę pracy jelit.

ZDROWIE UKŁADU 
POKARMOWEGO - BIEGUNKI - 
AKTYWACJA JELIT - REGENERACJA

Skład:
cukier gronowy, wytłoki z jabłek, chlorek 
sodu, laktoza, skrobia ziemniaczana, 
wodorowęglan sodu, mączka z wodorostów 
morskich, chlorek potasu, fosforan sodu i 
tlenek magnezu.

Rekreacyjne, sportowe:
70 g

w ciągu 4 dni przy ostrych 
zaburzeniach jelitowych

Źrebięta: 25 g
przez 3 dni

Kucyki (300 kg): 30 g

Surowe białko: 6,1%

Surowe włókno: 5%

Surowy tłuszcz: 0,9%

Surowy popiół: 14,2%

Wapń: 0,1%

Fosfor: 0,2%

Sód: 5%

Potas: 1,1%

Chlorek: 5,8%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
8000 mg witaminy C, 10 000 mg betaina.

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)
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Podczas wysokich obciążeń treningowych 
konie tracą znaczne ilości mikro 
i makroelementów. Podawanie elektrolitów 
Isotonic Powder uzupełnia powstałe niedobory, 
dzięki temu przyśpiesza regeneracje 
organizmu po wysiłku. Zaleca się stosowanie w 
czasie upałów, transportu i zawodów. 

Przy problemach z płucami i oskrzelami.
Do regeneracji po wysiłku.

ISOTONIC 
POWDER
Uzupełnienie 
elektrolitów.

ELEKTROLITY DO UTRZYMANIA 
RÓWNOWAGI MINERALNEJ 
I REGENERACJI PO WYSIŁKU

Skład:
Chlorek sodu, chlorek potasu, śruta pszenna, 
fosforan dwuwapniowy, fumaran magnezu, 
olej lniany, chlorowodorek asparaginianu 
magnezu , mrówczan wapniowy.

Konie w czasie odpoczynku: 50 g

Konie, średnia praca: 70 g

Konie, ciężka praca: 100 g

Kucyki (300 kg): 30 g

Surowy popiół: 62%

Chlor: 44%

Potas: 11,2%

Surowy tłuszcz: 2%

Wapń: 1%

Fosfor: 0,6%

Sód: 2,18%

Magnez: 0,4%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
4,000 mg witaminy E, , 75 mg żelaza 
w postaci chelatu, 130 mg cynku w formie 
chelatu, 4 mg selenu w postaci organicznej 
z Saccharomyces cerevisiae.

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)
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Suplement diety paszy dla koni - dla 
równoważenia efektu w przypadku 
przewlekłych zaburzeń jelitowych. Zioła wraz 
otrębami i siemieniem lnianym zawarte w 
preparacie wspomagają  trawienie i przemianę 
materii.  Wybrane w HERBA MASH zioła 
mają właściwości przeciwskurczowe co w 
przypadku zaparć może dać relaksujące 
i uspokajające działanie. Połączenie ziół 
zastosowanych w Herba MASH zmniejsza 
ryzyko występowania kolki. Drożdże piwne 
wspomagają florę jelitową. Niezbędny dla koni 
z problemami trawiennymi.

HERBA 
MASH  
Dietetyczny uzupełniający dodatek 
dla koni, w przewlekłych zaburzeniach 
czynności jelit. 

ZDROWIE - DOBRE TRAWIENIE 
- DOBRE SAMOPOCZUCIE - 
REGENERACJA

Skład:
Otręby pszenne, płatki kukurydziane, olej 
lniany, marchew suszona, susz z lucerny, 
wytłoki z jabłek, melasa z buraków 
cukrowych, mączka z chleba świętojańskiego, 
płatki owsiane, melasa buraczana, drożdże, 
węglan sodu, węglan wapnia, zioła (liście 
pokrzywy, kminek, liście jeżyny, liści 
rozmarynu, dziki tymianek, ziele krwawnika, 
liści brzozy), kora dębu, liście mięty 
pieprzowej, nasiona kozieradki, nasiona kopru 
włoskiego, korzeń lukrecji. 

Herba Mash: 2 -3 razy w tygodniu

Surowe białko: 11,6%

Surowy tłuszcz: 10,0%

Surowe włókno: 10,7%

Popiół: 5,9%

Wapń: 0,6%

Fosfor: 0,5%

Sół sodowa kwasu: 0,1%

Magnez: 0,2%

Składniki analityczne:

Dawkowanie:
Dla wszystkich koni : 50 g / 100 kg żywej wagi
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Preparat zawiera dużo witaminy A niezbędnej 
dla koni hodowlanych oraz źrebiąt.  Witamina 
A w połączeniu z witaminą E jest bardzo 
ważna dla klaczy szczególnie w dostarczeniu 
tych witamin w siarze i mleku dla źrebiąt 
w pierwszych tygodniach życia źrebiąt. 
Uzupełnienie witamin dla koni sportowych

Wzmocnienie
Dla koni sportowych
Witalność
Rekonwalescencja
Wzrost

BETACAROTILYT
Dla koni hodowlanych. Podnosi 
płodność ogierów i klaczy.

OGIERY HODOWLANE - KLACZE -  
PŁODNOŚĆ - WITAMINA A

Skład:
Otręby owsiane, otręby pszenne, kiełków 
pszenne, dekstroza, śruta pszenna, drożdże, 
węglan wapnia, olej lniany.  

Klacze : 
50 g

przez 2 tygodnie, 2 tygodnie po inseminacji , 1 miesiąc 
przed wyźrebienie oraz  do końca 2 miesiąca laktacji

Ogiery: 50 g
pw czasie stanówki

Surowe białko: 13,9%

Surowy tłuszcz: 4,6%

Surowe włókno: 3,0%

Surowy popiół: 8,4%

Wapń: 1,6%

Lizyna 0,6%

Treonina: 0,5%

Fosfor: 0,5%

Metonina: 0,2%

Sód: 0,1%

Magnez: 0,1%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
300.000 jm witaminy A, 8000 mg witaminy E, 
12000 mg beta-karotenu.

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała) 
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W czasie dużego obciążenia zapotrzebowanie 
na witaminy i minerały jest bardzo duże. 
W czasie zawodów sportowych, choroby 
lub fazy wzrostu, Haemoferan zaspokaja 
w pełni zapotrzebowenie organizmu na 
witaminy rozpuszczalne w wodzie. Aby uniknąć 
problemów ortopedycznych szczególnie 
u źrebiąt zalecana jest odpowiednia ilość 
witamin i pierwiastków śladowych. Połączenie 
witamin rozpuszczalnych w wodzie 
i mikroelementów uzupełnia intensywne 
zapotrzebowanie konia w dodatkowe dawki 
podczas jego wzrostu, treningu i zawodów. 
Haemoferan to kompleks łatwo dostępnych 
witaminy i pierwiastków w postaci płynu.

HAEMOFERAN 
LIQUID
Na zwiększone zapotrzebowanie 
rozpuszczalnych w wodzie witamin 
i pierwiastków śladowych. 

WZMOCNIENIE - WZROST - 
REKONWALESCENCJA - SPORT - 
WITALNOŚĆ

Skład:

Buraki, cukier gronowy, sorbinian potasu.

Rekreacyjne: 30 ml

Sport, Hodowla: 30 ml

Kucyki (300 kg): 15 ml

Źrebaki (3 x tygodniowo): 10 ml

Woda: 45%

Surowy popiół: 0,5%

Surowe białko: 0,3%

Surowy tłuszcz: 0,1%

Surowe włókno: 0,1%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
2.000 mg witaminy B1, 1.300 mg witaminy B2, 
1.500 mg witaminy B6, 20.000 mikrogramów 
witaminy B12, 1000 mg Niacyna, 1,200 
mg kwasu foliowego, 1000 mg kwas 
pantotenowy, 4000 mg żelaza, 250 mg miedzi 
w formie chelatu, 100 mg manganu w formie 
chelatu, 3,000 mg cynku w formie chelatu.

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała)
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U 80% źrebiąt największy wzrost masy ciała 
odbywa się w pierwszym roku życia. W tym 
czasie zawartość składników jest szczególnie 
ważna. Vita Paste Junior oferuje wysoką 
jakość składników odżywczych dla rosnącego 
źrebięcia, wspomaga rozwój zdrowych kości 
i układu mięśniowo – szkieletowego. Pasta 
zawiera również wapń i fosfor oraz witaminy, 
które w pełni zaspokajają potrzeby młodego 
konia.  Szczególnie witamina A i żelazo są 
ważne podczas rozwoju dlatego powinny być 
regularnie uzupełniane.

VITA PASTE 
JUNIOR
Na rozwój kośćca i układu 
mięśniowo-szkieletowego u źrebiąt 
i młodych koni.

NA ROZWÓJ - WZROST KOŚCI 
I STAWÓW - SUBSTANCJE WITALNE

Skład:
Fosforan jednowapniowy, fosforan 
dwuwapniowy, chlorek magnezu.

Od 1 miesiąca życia: 15 ml
3 razy w tygodniu

Począwszy od 2 miesiąca życia: 15 ml
4 razy w tygodniu

Od 3 miesiąca życia: 20 ml
na dzień

Woda: 43%

Surowy popiół: 50%

Wapń: 12,0%

Fosfor: 9,0%

Magnez: 0,5%

Składniki analityczne:

Dodatki dietetyczne na kg:
41000 jm witaminy A, 2000 jm witaminy D 
jako witamina D3, 2000 mg witaminy E, 
100 mg witaminy B1, 200 mg witaminy B2, 
100 mg witaminy B6, 14000 ug witaminy B12, 
400 mg niacyny, 510 mg kwasu foliowego, 
300 mg kwasu pantotenowego, 4 mg beta-
karotenu, 1000 mg żelaza w postaci chelatu, 
400 mg miedzi, 340 mg manganu, 
350 mg cynku.

Dawkowanie:
Dla konia na dzień (600 kg masy ciała) 
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Broncho-Fit
PASZA SUPLEMENT DLA KONI Z PROBLEMAMI UKŁADU ODDECHOWEGO.
Na zapalenie dróg oddechowych / Wykrztuśny kaszel / 100% Naturalny

Skład: Prawoślaz lekarski, korzeń lukrecji, tymianek, koper włoski, anyż, liście babki, liście brzozy, kwiaty pierwio-
snka, malwy, kwiaty dziewanny, składniki analityczne.

Składniki analityczne na kg: 
17,2% surowego białka, 16,9% włókno surowe 8,8% popiół surowy 4,5% tłuszczu.

Dawkowanie:
8 g / 100 kg masy ciała na dzień.
Poziom napełnienia kubka 150 ml, co odpowiada 20 g mieszanki ziołowej.
Karmienie zioła nie dłużej niż 6 tygodni w czasie.

Derma-Fit
PASZA SUPLEMENT DLA KONI Z PROBLEMAMI SKÓRY I SIERŚCI.
Egzemy / Wypadanie sierści / Zmniejsza ogniska zapalne / 100% Naturalny

Skład: Liście pokrzywy, skrzypu, nagietka, kwiaty nagietka, liście orzecha włoskiego, owoc dzikiej róży, rumia-
nek nasiona kwiatów, stokrotka, korzeń łopianu, płatki czosnku.

Składniki analityczne na kg: 
16,6% surowego białka, 14,4% włókna surowego, 12,5% popiołu, 5,8% tłuszczu.

Dawkowanie:
8 g / 100 kg masy ciała na dzień.
Poziom napełnienia kubka 130 ml, co odpowiada 15 g mieszanki ziołowej.
Karmienie zioła nie dłużej niż 6 tygodni w czasie.

Gelenk-Fit
PASZA UZUPEŁNIAJĄCA DLA KONI WSPOMAGAJĄCA PROBLEMY ZE STAWAMI.
Zapalenia stawów / glukozaminy / 100% Naturalny

Skład: Liście pokrzywy, kwiaty siana, Ziele wiązówki, liście brzozy, kory wierzby, korzeń mniszka lekarskiego, 
czarci pazur, kwiat nagietka, nowozelandzka małża zielona.

Składniki analityczne na kg: 
13,5% surowego białka, 19,1% włókna surowego, 9,8% popiołu, 3,4% tłuszczu surowego. 

Dawkowanie:
8 g / 100 kg masy ciała na dzień.
Poziom napełnienia kubka 120 ml, co odpowiada 20 g mieszanki ziołowej.
Karmienie zioła nie dłużej niż 6 tygodni w czasie.

Leber-Fit
PASZA SUPLEMENT DLA KONI W CELU WSPIERANIA FUNKCJI WĄTROBY I NEREK.
Problemy z wątrobą / Problemy z czynnością nerek / 100% Naturalny / Przypadłość gallena

Skład: Liście pokrzywy, liście mniszka lekarskiego, owoc ostropestu, liście karczocha, liście drzew oliwnych, 
granulki czosnku, jagody jałowca, korzeń perzu, krwawnik pospolity, pietruszka, ortosyfon groniasty, hyzop le-
karski, kwiaty chabru

Składniki analityczne na kg: 
21,8% surowego białka, 15,7% włókna surowego, 12,3% popiołu, 6,1% tłuszczu surowego.

Dawkowanie:
8 g / 100 kg masy ciała na dzień.
Poziom napełnienia kubka 130 ml, co odpowiada 15 g mieszanki ziołowej.
Karmienie zioła nie dłużej niż 6 tygodni w czasie.

Magen-Fit
PASZA DLA KONI DODATEK DO POMOCY W PROBLEMACH TRAWIENNYCH I BIEGUNKACH.
Problemy trawienne / Właściwości przeciwskurczowe / 100% Naturalny

Skład: Kora dębu, liście jeżyny, rdest, krwawnik, liście szałwi, szanta zwyczajna, Pięciornik kurze zie-
le, liście mięty pieprzowej, liście prawoślazu, liście borówki, Prawoślaz lekarski, kwiaty rumianku, 
kwiaty nagietka.

Składniki analityczne na kg: 
14,6% surowego białka, 19,9% włókno surowe 8,5% popiół surowy 3,6% tłuszczu.

Dawkowanie:
8 g / 100 kg masy ciała na dzień.
Poziom napełnienia kubka 130 ml, co odpowiada 15 g mieszanki ziołowej.
Karmienie zioła nie dłużej niż 6 tygodni w czasie.
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UWAGA: Preparat zawiera substancje dopingowe.
Karencja 7 dni od ostatniego podania.

admin
Notatka
substancje uznawane za
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