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to 7mm granulat o  wyj¹tkowych cechach:

Mieszanka wodorowêglanu sodu, wêglan wapnia, magnezu 
z dodatkiem probiotyków aby ukoiæ ¿o³¹dek i zneutralizowaæ 
nadmiar kwasów. W konsekwencji wp³ywa na regeneracjê b³ony 

Wspiera normaln¹ aktywnoœæ ¿o³¹dka.

Gastro + pod wzglêdem od¿ywczym jest pe³noporcjow¹ pasz¹ o 
wysokiej zawartoœci aminokwasów, witamin (m.in. 400mg 
Wit.E) i pierwiastków œladowych. Dostarcza Twojemu koniowi 
sportowemu wszystkie sk³adniki od¿ywcze, które potrzebuje.

Zwiêkszona wydajnoœæ.

Niska zawartoœæ skrobi w po³¹czeniu z wysok¹ zawartoœci¹ 
lucerny, sprzyja procesowi ¿ucia i wytwarzaniu œliny. Lucerna 
oraz œlina w naturalny sposób zmniejszaj¹ kwasowoœæ w 
przewodzie pokarmowym. 

Optymalne zdrowe trawienie. 

Zawiera olej z optymaln¹ proporcj¹ kwasów omega-6 i 
omega-3, który sprzyja gojeniu wrzodów. Dostarcza powoli 
uwalniaj¹c¹ siê energie, która prowadzi do optymalnej 

Dzia³anie przeciwzapalne.

Optymalne trawienie

Dla jakich koni?

Wówczas Gastro + mo¿e stanowiæ 
rozwi¹zanie dla swojego konia!

Jak karmiæ Gastro+

Naturalnym œrodowiskiem koni jest wybiegi 
i spêdzaj¹ tam (jeœli im to umo¿liwimy) prawie 
ca³y czas. Sta³y wypas powoduje produkcjê 
i dop³yw œliny do ¿o³¹dka, który równowa¿y 
produkcjê kwasu ¿o³¹dkowego. Dzisiejsze 
udomowione œrodowisko, nienaturalny re¿im 
¿ywieniowy, ograniczony ruch, przy jednoczesnym 
zwiêkszonym treningu i stresie zwi¹zanym 
z udzia³em w zawodach oraz transportem mog¹ 
przyczyniæ siê do problemów ¿o³¹dkowych. 
Wrzody ¿o³¹dka mog¹ byæ spowodowane przez 
uszkodzenie b³ony œluzowej ¿o³¹dka z powodu 
zaburzenia równowagi pomiêdzy produkcj¹ kwasu 
¿o³¹dkowego i ochron¹ b³ony œluzowej ¿o³¹dka. 
Szacuje siê, ¿e 60% koni sportowych oraz ponad 
90% koni wyœcigowych maj¹ w pewnym stopniu 
problemy z wrzodami ¿o³¹dka! Nie tylko wrzody 
¿o³¹dka, ale problemy trawienne w ogóle maj¹ 
destrukcyjny wp³yw na wydajnoœæ i dobre 
samopoczucie konia. Sk³adniki od¿ywcze nie 
mog¹ byæ optymalnie przyswajane i koñ szybko 
cierpi w powodu bólu brzucha i utraty kondycji. 
Dotyczy to nie tylko koni sportowych, ale równie¿ 
Ÿrebi¹t i koni rekreacyjnych. Gastro+ zosta³ 
specjalnie opracowany z myœl¹ o wszystkich 
koniach i kucach, które cierpi¹ na problemy 
trawienne oraz wrzody ¿o³¹dka.

Gastro + jest idealny dla koni z problemami 
¿o³¹dkowymi i trawiennymi. Konie te czêsto 
cierpi¹ z powodu niewyjaœnionych dolegliwoœci. 
Czy Twój koñ wykazuje jedn¹ lub wiêcej 
z nastêpuj¹cych objawów? 
- regularnie powtarzaj¹ce siê kolki, 
- czêste gryzienie, ocieranie zêbami lub ziewanie, 
- utrata apetytu, 
- zmniejszona wydajnoœæ,
- brak energii i biernej postawy,
- niska jakoœæ sierœci,
- utrata wagi,
- nadêty brzuch,
- miêkkie lub o kwaœnym zapachu odchody.

Gastro + to w pe³ni zbilansowana pasza z bardzo 
wysok¹ zawartoœci¹ witamin (m.in. 400 mg wit. 
E), pierwiastków œladowych i aminokwasów. 
Dziêki czemu idealnie nadaje siê dla hippicznych 
atletów.

HAVENS Gastro+

Rano: 1 kg 0,5 kg

Po³udnie: 1 kg 0,5 kg

Wieczór: 1 kg 0,5 kg

HAVENS MIX*

* Równoczesne podanie HAVENS MIX nie jest 
konieczne, ale znacz¹co wp³ynie na skutecznoœæ 
Gastro +.

HAVENS POLSKA
34 - 100 TOMICE, Krakowska 3, 
tel.: 33 488 11 04, gsm: 608 511 623
office@havens.pl



Zawartoœæ

Energetycznoœæ

Energia

VEP

Wêglowodany

Sk³adniki od¿ywcze:

Skrobia

Cukier

W³ókno surowe

Bia³ko przysw.

Bia³ko surowe

T³uszcz surowy

nienasycone

Popió³ surowy

Aminokwasy (T):

Lizyna:

Metionina+cyst.

Treonina

Tryptofan

Witaminy (A):

Witamina A

Witamina D3

Witamina E

Biotyna

Wit. B-Complex

Witamina K3

Witamina B1

Witamina B2

Pantot. wapna

Niacyna

Witamina B6

Witamina B12

Kwas foliowy

Chlorek Choliny

Witamina C

Minera³y:

Ca/P.-stosunek

Wapñ (Ca)

Fosfor (P)

Magnez (Mg)

Sód (Na)

Potas (K)

Pierwiastki œladowe (T):

¯elazo (Fe)

MiedŸ (Cu)

Cynk (Zn)

Mangan (Mn)

Cobalt (Co)

Jod (I)

Selen (Se)

Rodzaj paszy:

Opakowanie:

Waniliowe ciasteczka HAVENS 
s¹ wspania³¹, smaczn¹ nagrod¹ 
za pos³uszeñstwo Twojego konia.
Zawartoœæ 100% gwarantowanych 
n a t u r a l n y c h  s k ³ a d n i k ó w  
uzupe³nionych porcj¹ dodatkowej 
witaminy E.

Zwracamy uwagê, i¿ dzienna dawka 
¿ywieniowa jest uwarunkowana 
przez wiele czynników m.in.waga, 
rasa, wiek czy rodzaj pracy.

Tabelka przedstawia ogóln¹ 
sugestie jak¹ iloœci paszy podaæ. 
Rodzaj pracy jest okreœlony na 
poz iomie:  ma³ym, œredn im 
i wysokim. Masa cia³a: 300 kg, 450 
kg oraz 600 kg.

wysoka praca
œrednia praca 
ma³a praca

Akcesoria
W swojej ofercie posiadamy równie¿ 
przydatne akcesoria jak: czapraki, 
ubrania, kub³y na pasze, wiaderka 
miarki. 
Szczegó³y na stronie www.havens.pl

Kontakt
Havens Polska
34-100 Tomice, ul.Krakowska 3
tel. (33) 488 11 04, gsm: 608 511 623
www.havens.pl office@havens.pl 

Wskazówki
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Karm regularnie ma³ymi porcjami, konie przewa¿nie 
poœwiêcaj¹ 60-80% swojego czasu na jedzenie.
Nie zmieniaj gwa³townie paszy ani godzin karmienia, 
koryguj ma³ymi krokami.
Karm tyle ile koñ potrzebuje, je¿eli koñ jest szczup³y 
karmisz za ma³o,  je¿eli przybiera na wadze za bardzo - 
karmisz za du¿o.
Zawsze podawaj wystarczaj¹c¹ iloœæ dobrej jakoœci 
w³ókien.
Zawsze podaj najpierw siano, nastêpnie musli czy granulat. 
To wspomaga wydzielanie œliny i lepsze trawienie.
Pozwól koniowi odpocz¹æ, przynajmniej godzinê po 
jedzeniu zanim go dosi¹dziesz.
Zawsze zapewnij koniowi œwie¿¹ wodê.

Ile karmic?
kg granulatu / muesli na konia na dzieñ

2 kg kamieñ do lizania z dodatkiem 
biotyny i wszystkich niezbêdnych 
pierwiastków œladowych

·sk³adaj¹ siê w 96% z naturalnej soli 
by zoptymalizowaæ wszystkie 
funkcje krwi i komórek

·zwiêkszony poziom wszystkich 
pierwiastków œladowych

·z dodatkiem biotyny (Vit. H.) dla 
poprawy kondycji sierœci, w³osów 
i kopyt

·o naturalnym smaku by zachêciæ 
konie do spo¿ywania

·dodatkowy magnez (20 g /kg) 
pobudzi uk³ad nerwowy

Analiza i zawartoœæ sk³adników dodatkowych



PASZE HODOWLANE

DLA KLACZY
Ferto-Lac-3

Specjalna pasza dla klaczy o po-
3-nym dzia³aniu. 
·Zwiêkszony poziom energii i 

bia³ka (o wysokiej wartoœci 
biologicznej) dla optymalnej 
produkcji mleka

·zwiêkszona zawartoœæ  3 
najwa¿niejszych aminokwasów 
(lizyna, metionina, cystyna)

·zwiêkszony poziom 3 minera³ów 
odpowiedzialnych za budowê 
koœci (wapñ, fosfor i magnez)

·MCC (Multi Calcium Complex) 
czyli 3 stopniowe uwalnianie 
wapnia, co zapewnia jego 
idealne wch³anianie

·wysoki poziom witaminy A i Pro-
witaminy A. (Beta Caroten) 
zapewnia ¿ywotnoœæ Ÿrebi¹t 
o r a z  w z m a c n i a  s y s t e m  
odpornoœciowy

DLA �REBI¥T
Foal-Cubes

Zapewnia optymaln¹ dawkê 
energii bia³ka jak równie¿ 
dodatkowe substancje mleczne 
i witaminy niezbêdne do 
budowy miêœni, koœci i uk³adu 
nerwowego.
·Zwiêkszony poziom energii 

i bia³ka stymuluje budowê 
miêœni

·MCC (Multi Calcium Complex) 
dla silnych i zdrowych koœci

· dwa Ÿród³a bia³ka (Soja 
i Mleko)

·bogata w wapñ, zapewnia 
silny i zdrowy szkielet

·l e kkos t rawny  g ranu l a t  
o œrednicy 5mm

Rentgen przed sprzeda¿¹

Pamiêtaj karmisz ju¿ przez pêpowinê!!!

Hodowla Ÿrebi¹t nie jest prost¹ ani tym 
bardziej tani¹ kwesti¹. Koszty posiadania 
klaczy hodowlanej s¹ bardzo wysokie. 
Dlatego przy wyborze paszy dla ciê¿arnej 
klaczy nie powinno siê podejmowaæ 
¿adnego zbêdnego ryzyka. Stosuj¹c 
odpowiedni¹ paszê ju¿ w okresie ci¹¿y 
mo¿na wyeliminowaæ ryzyko chorób koœci 
jak OCD. 

Ju¿ od pierwszych tygodni ¿ycia p³odowego zarodek 
otrzymuje przez pêpowinê podstawowe substancje 
od¿ywcze i minera³y. S¹ one niezbêdne do dalszego, 
prawid³owego rozwoju p³odu. 

Organizm klaczy w okresie ci¹¿y i laktacji zwiêksza swoje 
zapotrzebowanie na energiê, bia³ko oraz substancjê 
budulcowe koœci (wapñ, fosfor, magnez). Dlatego HAVENS 
opracowa³ Ferto-Lac 3 z systemem MCC (Multi-Calcium-
Complex), systemem 3 stopniowego uwalniania wapnia. 
Dziêki temu, wapñ utrzymuje swoj¹ aktywnoœæ na wysokim 
poziomie przez d³u¿szy czas bior¹c czynny udzia³ w budowie 
koœci. 

�rebaki rodz¹c siê nie posiadaj¹ 
w³asnych pok³adów witaminy A, jej 
pierwsze porcje musz¹ otrzymaæ wraz z 
mlekiem matki. W okresie laktacji 
wzrasta wiêc zapotrzebowanie klaczy na 
tê witaminê.
Dlatego tak wa¿ny jest w³aœciwy dobór 
paszy dla ciê¿arnej klaczy oraz Ÿrebiêcia. 
Stosuj¹c pasze Havens masz gwarancje, 
¿e zdjêcie rentgenowskie nie wyka¿e 
choroby koœci  OCD.

Z DODATKIEM

    AMINO- 

    KW
ASÓW

BEZ MELASY

OPTYMALNE CA/P

BOGATE W BIALKO

Wysokiej jakoœci plew tymotki ³¹kowej (Phleum pratense), 

lucerny (Medicago sativa) i mieszanki produktów lnu 

(Linum usitatissimum). MIX mo¿e byæ doskonale 

stosowany jako wzbogacenie do diety konia (zawiera 

bia³ko, aminokwasy, w³ókna), wyd³u¿a czas jedzenia (jako dodatek do paszy 

pe³noporcjowej). Wysoka zawartoœæ w³ókien wspomaga ¿ucie, pomaga wydzielaæ œlinê, przez 

co wp³ywa na zdrowie uk³adu pokarmowego. Len jest naturalnym Ÿród³em kwasów omega.

Bez melasy, zbó¿ i zbo¿owych produktów ubocznych 

 �ród³o wysokiej jakoœci lucerny, bia³ka i aminokwasów

 Optymalny stosunek Ca/P

 Niska zawartoœæ cukru (7,3%) oraz skrobi (2,4%), nadaje siê jako dodatek do diety 

o niskiej zawartoœci wêglowodanów niestrukturalnych 

 Len i olej lniany dostarczaj¹ cennych kwasów omega

· 

·

·

·

·

Zawiera sprasowan¹ czyst¹ lucernê i miête, idealny 

podczas kuracji leczniczych lub jako dodatek do diety 

konia. Koñ mo¿e ¿uæ BRIX w wolnych chwilach. Wysoka 

zawartoœæ w³ókien wspomaga ¿ucie, produkcjê œliny i 

zdrowie uk³adu pokarmowego. HAVENS BRIX w po³¹czeniu z pe³noporcjow¹ pasz¹ pomaga 

zapobiec przejedzeniu. Dodatek suszonej miêty skusi nawet najbardziej wybredne konie.

Wysoko strawne bia³ka (16,5%) oraz aminokwasy 

Niska zawartoœæ cukru, tylko 5,7% (siano zwykle zawiera ok. 10%)

Pomaga utrzymaæ poziomu kwasowoœci w ¿o³¹dku (owrzodzenie ¿o³¹dka) 

Bez melasy, zbó¿ i zbo¿owych produktów ubocznych 

Porêczny i ³atwy do skarmiania 

Podczas kuracji leczniczych prze³amuje nudê

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Sposób u¿ycia:

HAVENS BRIX: Jedna kostka wa¿y ok. 1 

kg i mo¿e byæ z ³atwoœci¹ po³amana na 

kilka czêœci. Zaleca siê podawanie 1 – 3 

kostek dziennie na konia (500 kg) w 

lekkim treningu

HAVENS MIX: Balot (15 kg) jest 

podzielony na 10 porcji po 1,5 kg ka¿dy. 

Mo¿e byæ stosowany razem pasz¹ 

pe³noporcjow¹, mo¿e byæ dodatkiem do 

paszy objêtoœciowej lub jej zamiennikiem. 



PASZE DLA REKREACJI I SPORTU NOWOŒÆ

Zielony Lekarz

Reform-Herbal-Müsli

Kompletna i  wyj¹tkowa mieszanka 
rozdrobnionych zbó¿, gniecionego czarnego 
owsa, lucerny, p³atków z marchwi oraz wielu 
rozmaitych naturalnych zió³ i niezbêdnych 
olejów. Charakteryzuje siê bardzo ma³¹ 
zawartoœci¹ bia³ka tak by nie obci¹¿aæ pracy 
nerek  

·stymuluje trawienie, metabolizm miêœni i 
wp³ywa na dobry stan zdrowia

·stymuluje uk³ad oddechowy
·bogata w witaminy (g³ównie B, E, bioty-

ne)
·szczególne polecana dla koni z alergiami 

lub wra¿liwych na nadmiar bia³ka
·zalecana dla koni z chorobami miêœni

Kilogram dziennie trzyma weterynarza 
z daleka (One kilo a day, keeps the Vet 
away), jest najlepsz¹ rekomendacj¹ dla tej 
mieszanki. Dziêki swojemu unikalnemu 
sk³adowi pasza w Holandii jak i poza ni¹ 
nazywana jest „Zielonym lekarzem:  the 
Green Vet”.

O dzia³aniu zió³:

Zio³a wp³ywaj¹c na przewodnictwo sma-
kowe zwiêkszaj¹ wydzielanie enzymów tra-
wiennych. Ten mechanizm zapobiega nad-
miernemu wzrostowi  szkod l iwych 
mikroorganizmów w jelicie cienkim 
i grubym.

Olejki eteryczne znajduj¹ce siê w prze-
wodzie pokarmowym dzia³aj¹ stabilizuj¹co, 
przede wszystkim na bakterie gram doda-
tnie jak np. Salmonella czy EscherishaColi, 
które maj¹ cieñsz¹ œcianê komórkow¹ ni¿ 
bakterie gram ujemne. Dziêki temu 
zwiêkszaj¹ odpornoœæ konia i jego ogóln¹ 
kondycjê.

Pewne zio³a dzia³aj¹ stymuluj¹co na drogi 
oddechowe (m.in. eukaliptus, tymianek, ba-
zylia), wyciszaj¹ centralny uk³ad nerwowy 
i maj¹ dzia³anie przeciwzapalne.

1. Lecz¹ i poprawiaj¹ trawienie

2. Dzia³aj¹ antybakteryjnie

3. Wp³ywaj¹ na drogi oddechowe i 
samopoczucie

Niezwykle zdrowe Muesli 

Natural Balance

Wyj¹tkowe musli bez dodatku cukru z 
czosnkiem i kwasami omega. 

·bez dodatku cukrów oraz ca³kowicie bez 
melasy. Nawet granulki witaminowe s¹ 
produkowane bez dodatku melasy!!! To 
sprawia, ¿e doskonale siê nadaje dla 
koni, które maj¹ sk³onnoœci do ochwatu, 
lipcówki czy odpornoœci na insulinê. 
Minimalna iloœæ w sk³adzie wynika z faktu 
ich naturalnej obecnoœci w ziarnach 
u¿ytych do produkcji

·optymalny stosunek kwasów omega 3 do 
omega 6. Kwasy Omega 3 s¹ 
podstawowymi nienasyconymi kwasami 
t³uszczowymi. Maj¹ pozytywny wp³yw na 
zdrowie je¿eli wystêpuj¹ w odpowiedniej 
proporcji do kwasów omega 6. 
Po¿ywienie z w³aœciw¹ proporcj¹ 
pomiêdzy kwasami omega 3 i 6 
przyczynia siê do poprawy p³odnoœci, 
wytrzyma³oœci, jakoœci kopyt, skóry, 
sierœci oraz zdolnoœci do koncentracji co 
przek³ada siê na koñcowy wynik 
rywalizacji podczas zawodów

·dodatkowe Ÿród³o w³ókna, stymuluj¹ 
prze¿uwanie, które z kolei powodujê 
zwiêkszon¹ produkcjê œliny

·z pszenic¹ orkisz, który zawiera 
naturaln¹ glukozaminê, która pe³ni 
wa¿n¹ rolê w rozwoju i regeneracji 
chrz¹stek

·z dodatkiem czosnku, Doskonale nadaje 
siê dla koni, które s¹ nerwowe oraz 
nêkane przez ró¿nego rodzaju owady jak 
baki czy muchy.

·zupe³nie nie zawiera w swoim sk³adzie 
o w s a ,  d l a t e g o  m o ¿ e  b y æ  
rekomendowane dla koni, które maj¹ 
alergiê na owies

Nie ma potrzeby karmiæ du¿¹ iloœci¹ 
Natural Balance, poniewa¿ jest to pasza 
silnie skoncentrowana w odniesieniu do 
swojej zawartoœci energii, poziomu 
witamin, minera³ów oraz pierwiastków 
œladowych. 

"A poniewa¿ karmisz mniej twój koñ 
spo¿ywa jeszcze mniej cukrów!!"

Dla profesjonalistów

Power-Plus-Mix

Mix zbo¿owy dla koni w treningu.
·z czarnym owsem, rozdrobnion¹ kuku-

rydz¹ i jêczmieniem
·niski poziom bia³ka, aby zmniejszyæ ob-

ci¹¿enie nerek
·wysoki poziom witamin A, B, E i biotyny
·zawiera dodatkowe elektrolity, wa¿ne dla

koni o wysokim treningu
·zawiera magnez, niezbêdny do 

wyciszenia konia po treningu
·wzmacnia miêœnie, nie powoduj¹c 

zat³uszczenia
·wysoka zawartoœæ energii przy niskiej za-

wartoœci bia³ka
·Niski poziom surowych w³ókien

Rezerwy Glikogenu

Kentucky Lite E

Mix zbo¿owy na bazie czarnego owsa dla 
polepszenia rezerw glikogenu. Posiada 
zna-cz¹cy dodatek ³atwo przyswajalnej 
witaminy E, która poprawi kondycjê 
miêsni i zminimalizuje rozwój jej chorób.
·dla koni w œrednim i ciê¿kim treningu 

·wysoki poziom energii z wêglowodanów, 
³atwo strawnej skrobi oraz oleju 
sojowego

·niski poziom bia³ka, aby unikn¹æ 
niepotrzebnego bia³kowego rozwoju 
komórek miêœniowych

·dodatek witaminy E, aby poprawiæ 
metabolizm miêœni

Problemy z trawieniem

Slobber-Mash

Mesz bez owsa z dodatkiem siemienia 
lnianego dla polepszenia trawienia i pery-
staltyki jelit.
·bogaty w witaminy i lekkostrawne w³ókna
·z dodatkiem kwasu linolowego, oleju so-

jowego i s³onecznikowego
·dla koni z problemami trawiennymi (kolki) 

lub dla koni starszych maj¹cych pro-blemy 
z ¿uciem

·korzystnie wp³ywa na kondycje kopyt 
i sierœci, pomocna podczas wymiany sierœci 
w okresie wiosny i jesieni

·dla aktywnych ogierów i klaczy aby 
wspomóc p³odnoœæ

·dla Ÿrebi¹t maj¹cych problemy ze wzro-
stem

Trening i rekreacja
Basis-Sport

Niepobudzaj¹ca w pe³ni zbilansowana 
pasza granulowana dla koni w lekkim lub 
œrednim treningu.

·Kompletna pasza oparta na lucernie
·zawiera wszystkie niezbêdne witaminy 

i minera³y
·doskonale pasuje do wszystkich typów 

koni i pony (szczególnie zimnokrwistych 
oraz koni dojrza³ych)

·wp³ywa na opanowanie, równowagê 
i spokój konia

Dla kondycji
DraversBrok®

Bardzo dobrze przyswajalna granulowana 
pasza dla wszystkich koni sportowych i 
wyczynowych. 
·100% naturalnej energii pochodz¹cej ze 

zbó¿, lucerny, nasion lnu itd.
·zapewnia doskona³¹ witalnoœæ oraz kon-

dycjê kopyt i sierœci
·wysoki poziom witamin z grupy B, 

biotyny, beta-karotenu oraz witaminy E 
poprawi¹ budowê i funkcjê miêœni oraz 
uk³adu nerwowego

·Lekkostrawna i wysokoeneregetyczna 
przy niskiej zawartoœci bia³ka

·Nie zawiera ¿adnych bogatych w bia³ko 
czy surowe w³ókna wype³niaczy

Niskoenergetyczna 
Cool-mix

Kompletna, niepobudzaj¹ca pasza typu 
coolmix z dodatkiem lucerny i unikalnej 
pszenicy orkisz dla koni wszystkich ras.
·Niskoenergetyczna (energia wolno uwal-

niana dla lepszej kontroli),
·z ³atwo strawnymi w³óknami i wysokim 

poziomem naturalnego beta-karotenu 
(prowitamina A) plusz pszenica orkisz

·wysoki poziom minera³ów, witamin i ele-
mentów œladowych,

·dla wszystkich koni, równie¿ nerwowych 
i wra¿liwych,

·niski poziom cukru, aby zapobiec ochwa-
towi,

·dla ogierów i klaczy hodowlanych.

All - round

Sport Muesli

Muesli dla koni sportowych bêd¹cych w 
ka¿dym rodzaju treningu. Równie¿ dla 
koni rozp³odowych. Rekomendowana dla 
koni rozpoczynaj¹cych treningi sportowe. 
·z aw i e ra  p ³ a t k i  k u ku r yd z i a ne  

i jêczmienne oraz energetyczny czarny 
owies

·wp³ywa na doskona³¹ kondycjê 
i witalnoœæ

·wysokoenergetyczna, lekkostrawna 
o niskiej zawartoœci bia³ka

·wysoka zawartoœæ witamin zapewni 
zdrowie konia 

·wp³ywa na opanowanie i spokój po 
treningu

BEZ 

MELASY 

   I OWSA

BEZ 

 OWSA
BEZ 

 OWSA

MALO

     CUKRU

Wysokoenergetyczna 

Derby-Compact®

Doskona³y mix zbo¿owy dla koni w treningu.
·niski poziom ³atwo przyswajalnego bia³ka
·zdrowe, mocne, elastyczne i silne miêœnie
·e n e r g i a  o p a r t a  n a  ³ a t w o s t r a w ny c h  

wêglowodanach i olejach roœlinnych w celu 
stymulacji tlenowej przemiany w obrêbie uk³adu 
trawiennego

·bogata w witaminy, szczególnie wit. E 
·³atwo dostêpny cukier pe³ni rolê wyzwalacza 

energii, energy booster, istotny dla koni 
rajdowych, które musz¹ wyzwoliæ du¿¹ energiê w 
krótkim czasie

·wysoki poziom biotyny i beta-karotenu poprawi¹ 
budowê i funkcjê miêœni oraz uk³adu nerwowego

·z dodatkiem opartym na naturalnych dro¿d¿ach 
dla poprawy trawienia w jelicie grubym 

·nie zawiera ¿adnych bogatych w bia³ko czy 
surowe w³ókna wype³niaczy




