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Skład:  lucerna granulowana, otręby ryżowe, wytłoki jabłkowe, jęczmień mikronizowany, kukurydza 
mikronizowana, drożdże Yarrowia lipolityca, premiks mineralno - witaminowy, olej lniany, pszenica mikronizowana, 
melasa (2%), ziele pokrzywy, całe ziarno słonecznika, zwapniałe algi morskie, sól himalajska

Zalecane dawkowanie: 1-3 kg paszy / koń / dzień 
Zastosowanie:  wysoka koncentracja energii pozwalająca na jej podaż w niewielkiej ilości paszy bez 
nadmiernego obciążania układu pokarmowego / energia pochodząca głównie z włókna i tłuszczu, 
pozwalająca na wolny proces jej uwalniania / wysoka strawność dzięki zastosowaniu zmikronizowanego 
ziarna zbóż / ograniczona ilość białka zapobiegająca egzotermicznym przemianom energetycznym w trakcie 
wysiłku oraz zakwaszeniu mięśni / uzupełnienie niedoborów mineralno-witaminowych ze szczególnym 
uwzględnieniem wapnia oraz traconych wraz z potem elektrolitów / cenne, naturalne źródło witamin z grupy 
B dzięki obecności drożdży Yarrowia lipolytica i otrąb ryżowych / dostarczenie selenu w postaci organicznej, 
witaminy E oraz gamma - oryzanolu, które wykazują działanie przeciwzapalne chroniąc mięśnie przed 
uszkodzeniem / dodatek pokrzywy stanowiącej naturalne źródło żelaza i potasu, wykazującej właściwości 
sprzyjające procesom krwiotwórczym / wsparcie prawidłowego trawienia poprzez dodatek prebiotycznego 
szczepu drożdży Yarrowia lipolytica / poprawa dostępności i przyswajalności składników pokarmowych
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MASA NETTO: 20 KG

MF MASTER FORMULA 
 ENDURANCE
Pasza dla koni:  » w intensywnym treningu rajdowym
 » wymagających długo uwalnianej energii
 » źle tolerujących owies i wymagających niskiego 
  udziału skrobi w diecie
 » wymagających poprawy kondycji i szybkiej regeneracji

Składniki analityczne w 1kg: 
Energia brutto  13,26 MJ
Białko ogólne  11,95 %
Włókno surowe  14,17 %
Tłuszcz surowy  10,26 %
Skrobia  12,58 %
Popiół surowy  10,39 %
Sucha masa  87 % 

Makroelementy w 1 kg:
Ca  12,8 g
P  4,3 g
Mg  3,2 g
Na  6,6 g
K  5,5 g
Cl  2,8 g
Mikroelementy w 1kg:
Fe  130 mg

Cu  42 mg
Zn  112 mg
Mn  52 mg
Se  0,8 mg
Witaminy w 1 kg:
witamina A  20000 j.m.
witamina D  2000 j.m.
witamina E  467 mg
witamina C  867 mg

Innowacyjna 
formulacja ze szczepem
Yarrowia Lipolytica 


