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ENHANCER 
QUARTER HORSE
Mieszanka paszowa uzupełniająca wzbogacająca żywienie 
koni rasy QUARTER HORSE oraz koni narażonych na niedobór 
w diecie MAGNEZU, SELENU, BIOTYNY oraz CYNKU Z MIEDZIĄ  
kompleksowy dodatek o charakterze prebiotyczno – białkowym 
z niską zawartością skrobi, wspierający organizm w ograniczeniu 
ryzyka wystąpienia schorzeń metabolicznych, trawiennych i skórnych

WYSOKOWARTOŚCIOWY DODATEK CODZIENNEJ DIETY
uzupełnienie dawki pokarmowej w cenne aminokwasy, beta-glukany, 
substancje bioaktywne oraz makroelementy i pierwiastki śladowe

WSPARCIE PRZEMIAN METABOLICZNYCH 
I PROCESÓW TRAWIENNYCH
ograniczenie skrobi i cukrów prostych oraz udział węglowodanów 
strukturalnych i drożdży Yarrowia lipolytica wspierający konie 
z problemami o podłożu metabolicznym i pokarmowym 

SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCE MIĘŚNIE I STAWY 
dodatek antyoksydantów oraz selenu i miedzi zapewniający 
optymalną pracę i regenerację mięśni i stawów

ZDROWA SKÓRA
biotyna, cynk i drożdże wspierające kształtowanie się zdrowej 
okrywy włosowej i zapobiegające problemom skórnym

EQ

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 1,5 KG I 7,5 KG
Produkt pochodzenia naturalnego, nie zawiera konserwantów 
i substancji zakazanych. 

Innowacyjna 
formulacja ze szczepem
Yarrowia lipolytica 



Składniki analityczne 
mieszanki paszowej w kg:
Białko surowe:  19,1 %
Tłuszcz surowy :   7,8 %
Włókno surowe:  9,9 %
Sucha masa:  95 %
Wilgotność:   5 %
Popiół surowy: 13,7 %

Aminokwasy:
Lizyna:  9,03 g
Metionina:  2,74 g
Treonina:   6,00 g
Cystyna:  2,30 g
Seryna:   5,07 g
Prolina:   6,28 g
Glicyna: 7,34 g
Alanina:  10,6 g
Walina:   8,54 g
Leucyna:  10,3 g
Izoleucyna:  6,78 g
Tyrozyna:  10,2 g
Fenyloalanina:  6,18 g

Histydyna:  3,29 g
Arginina:   7,06 g
Kwas asparaginowy:  13,9 g
Kwas glutaminowy:  17,4 g

Makroelementy:
Wapń:     23,8 g
Fosfor:  8,3 g
Magnez:   71,7 g
Sód:   32,5 g
Potas                         19,0 g
Chlorki                      53,1 g

Mikroelementy:
Żelazo:  113 mg
Miedź:   970 mg
Cynk:  4081 mg
Mangan:  29,8 mg
Selen:  30 mg

Witaminy:
Witamina C
(kwas L-askorbinowy):  5 000 mg

Witamina E 
(alfa octan-tokoferolu):  20 000 mg
Witamina B2 
(ryboflawina): 10,3 mg
Witamina B3 
(nikotyamid):  101 mg
Witamina B4
(cholina):  1478 mg
Witamina B5
(kwas pantotenowy):  38,4 mg
Witamina B7
(biotyna):  500 mg
Witamina B9 
(kwas foliowy):   531 µg
Witamina B12 
(cyjanokobalamina):    2,4 µg

Substancje bioaktywne*:
Kwas kynureninowy:  1,0 mg
Alfaketoglutoran:   6,3 g
Jabłczan cytruliny: 7,5 g
Beta-glukan:  102,3 g
Koenzym Q10:  37,2 mg

Skład: 
Materiał paszowy: 
drożdże Yarrowia lipolytica, drożdże 
Yarrowia lipolytica z selenem, 
węglan wapnia, susz z lucerny, susz 
jabłkowy, otręby ryżowe, olej lniany, 
chlorek potasu, chlorek sodu, tlenek 
magnezu

Dodatki dietetyczne: biotyna, 
witamina E (alfa-tokoferol), 
witamina C (kwas L-askorbinowy)

Dodatki mineralne: 
chelat miedzi, chelat cynku, 
aromat owocowy

Zalecane stosowanie: 
ENHANCER QUARTER HORSE 

stanowi pełnowartościowe 
uzupełnienie standardowej dawki 
pokarmowej; do stosowania 
codziennego z dzienną porcją 
owsa lub paszy pełnoporcjowej.

Preparat polecany dla koni rasy 
Quarter Horse, dla koni pozostają-
cych w treningu sportowym oraz ze 
schorzeniami metabolicznymi, 
problemami skórnymi i zaburzenia-
mi ze strony układu pokarmowego.

Dawkowanie: 
10 g/ 100 kg masy ciała / dzień 
(średnio dla konia o masie 500 kg – 
50 gram /dzień). Ze względu na 
wysoką zawartość selenu, w 
przypadku równoległego 
stosowania preparatów zawierają-

cych ten pierwiastek należy 
ograniczyć ich dawkowanie. 

1 miarka – 15 gram

Przechowywanie:
Producent zaleca przechowywanie 
produktu w suchym pomieszeniu 
z dala od promieni słonecznych.

Wyprodukowano w UE 
na zlecenie 
Equine NutriPlan Sp. z o.o. 
kontakt +48 608 799 214
www.equinenutriplan.com

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
1,5 KG I 7,5 KG

ZASTOSOWANIE: 
• poprawa jakości podawanego białka poprzez pełen skład aminokwasów egzogennych
• ograniczenie ilości cukrów prostych  
• wzbogacenie w substancje biologicznie czynne wpływające na prawidłowy przebieg procesów metabolicznych 
• wsparcie prawidłowego trawienia dzięki obecności unikalnego szczepu drożdży Yarrowia lipolytica 
• dostarczenie dodatkowej dawki antyoksydacyjnych witamin E i C dla szybkiej regeneracji mięśni i dobrej odporności 
• naturalnie występujące w drożdżach Yarrowia lipolytica selen i potas przyczyniające się do ograniczenia 
 występowania skurczów i drżenia mięśni oraz ich zakwaszenia 
• dodatkowa dawka traconych wraz z potem magnezu i sodu 
• sprawne stawy i ścięgna dzięki wsparciu niektórych elementów preparatu w syntezie kolagenu typu II 
• utrzymanie zdrowej skóry dzięki dodatkom biotyny i cynku 
• poprawa dostępności i przyswajalności składników pokarmowych


