
Horse Pellets 
STANDARD
použití: hobby koně, koně v lehké, střední až vyšší sportovní zátěži, 
dostihoví koně mimo sezónu, březí a kojící klisny, mladí koně od 2. 
roku věku     

výhody: neobsahuje oves, široká škála vitamínů (vč. komplexu B 
vitamínů) a stopových prvků (včetně organicky vázaných). 
Esenciální AK Lysin a Metionin a kvalitní zdroje bílkovin (slunečni-
cový extrahovaný šrot, sladový květ a extrudované lněné semínko), 
dobře stravitelná vláknina (jablečné výlisky, cukrovarské řízky), 
komponenty pro optimální trávení: pivovarské kvasnice, 
extrudované lněné semínko. Doplňkové krmivo poskytuje koni 
všechny potřebné vitamíny, stopové prvky a makroprvky pro 
dobrou kondici v různé fyzické zátěži. Kvalitní bílkoviny podporují 
vývoj svalstva a jeho regeneraci po výkonu a jsou v ideálním 
poměru ke stravitelné energii.

dávkování: denně 300 - 550g/100kg ž. hmotnosti v lehké zátěži, 
550 - 650g/100kg ž. hmotnosti ve střední zátěži a 650 - 800g/100kg 
ž. hmotnosti ve vyšší zátěži
Krmivo lze libovolně doplňovat ovsem.
Pokud krmíte méně než 1,5kg na dospělého koně a den, lze přidat 
doplněk vitamínů a minerálů některým z minerálních krmiv řady 
Premin (Sport, Performance), u březích a kojících klisen Mare.

Horse Pellets 
NO GRAIN
použití: hobby koně, koně v lehké až střední zátěži, koně                         
v rekonvalescenci, kojící a březí klisny, hůře krmitelní koně, kterým 
vadí překyselování velkými dávkami jádra, koně, kterým chybí 
kvalitní bílkoviny a vláknina v krmné dávce, mladí a rostoucí koně
   
výhody: doplňkové krmivo bez obsahu klasických obilnin (oves, 
ječmen, kukuřice, pšenice). Vysoký obsah dobře stravitelné 
vlákniny (jablečné výlisky, cukrovarské řízky), kvalitní zdroje 
bílkovin (slupky ze sojových bobů, extrudovaný len, sladový květ, 
slunečnicový extr. šrot). Dieteticky prospěšné komponenty 
(pivovarské kvasnice, extrudovaný len, sladový květ). Výlisek                      
z ostropestřece mariánského pro podporu správné funkce jater. 
Široká škála vitamínů (vč. komplexu B vitamínů) a stopových prvků 
(včetně organicky vázaných) a esenciální AK Lysin a Metionin

dávkování: míchání s jádrem: 1:1 nebo 1 (granule) : 2 (oves, 
ječmen) nebo 1 (oves, ječmen) : 2 (granule) v celkové dávce 
doplňkového krmiva 1 - 3kg /koně/den, nebo jako jediné krmivo: 
400 - 600g/100kg ž. hmotnosti a den.

Horse  Pellets PREMIUM
použití: koně ve vysoké zátěži (dostihy, všestrannost)
   
výhody: zvýšený obsah stravitelné energie dodané formou rybího oleje a krmného tuku. Obsah omega-3 polynenasycených mastných 
kyselin zlepšuje funkci oběhového systému. Kvalitní zdroje bílkovin (sojový extr. šrot, extrudovaný len, slupky ze sojových bobů, sladový 
květ, slunečnicový extr. šrot) zajišťují rychlou regeneraci svalů. Obsah všech potřebných vitamínů (vč. B-komplexu) a stopvých prvků                      
(vč. organicky vázaných). Dobře stravitelná vláknina (jablečné výlisky, cukrovarské řízky). Výlisek z ostropestřece mariánského podporuje 
srávnou funkci jater. Neobsahuje oves

dávkování: 2 - 5kg / koně /den, dle aktuální kondice, zdravotního stavu a zátěže
ke krmivu lze libovolně domíchat oves, celkové množství jadrného krmiva by nemělo přesáhnout 6kg na koně a den
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Granule
Spolu se senem a nezávadnou vodou tvoří doplňková krmiva 

optimálně vyváženou krmnou dávku
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Hříbata

Mladí koně 
nad 2 roky věku, 
do obsednutí

Střední zátěž

Vysoká zátěž

Kojící a březí klisny

Senioři a koně 
v rekonvalescenci

Lehká zátěž + hobby
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nebo přídavek k ovsu
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Senioři a koně 
v rekonvalescenci

jako jediné jadrné krmivo 
nebo přídavek k ovsu
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