
Equine
Nutr iPlan

ENHANCER 
DIGEST FORMULA
Mieszanka paszowa uzupełniająca z niską zawartością skrobi 
dla koni z problemami trawiennymi, nawracającymi kolkami 
i innymi zaburzeniami ze strony układu pokarmowego

MIĘTA / TYMIANEK / KOLENDRA / KOPER WŁOSKI
wsparcie procesów trawiennych i prawidłowej perystaltyki jelit

PREBIOTYCZNE DROŻDŻE YARROWIA LIPOLYTICA
wsparcie rozwoju mikroflory jelitowej i zwiększenie aktywności 
enzymów przewodu pokarmowego

NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE
łagodzenie stanów zapalnych

SÓD / POTAS / MAGNEZ
uzupełnienie traconych wraz z potem lub biegunką
pierwiastków elektrolitowych

EM

MASA NETTO 1,5 KG
Produkt pochodzenia naturalnego, nie zawiera konserwantów 
i substancji zakazanych. 

Innowacyjna 
formulacja ze szczepem
Yarrowia lipolytica 

PREPARAT ZALECANY DLA KONI Z DOLEGLIWOŚCIAMI ZE STRONY 
UKŁADU POKARMOWEGO, ZABURZENIAMI TRAWIENIA, BRAKIEM 
APETYTU I W ZŁEJ KONDYCJI



Skład: Materiał paszowy: 
drożdże Yarrowia lipolytica, drożdże 
Yarrowia lipolytica z selenem, susz 
z lucerny, otręby ryżowe, węglan 
wapnia, olej lniany, susz jabłkowy, 
chlorek sodu, chlorek potasu, tlenek 
magnezu, mięta, tymianek, koper 
włoski, kolendra, aromat owocowy

Dodatki dietetyczne: witamina 
C (kwas askorbinowy), witamina E 
(alfa octan tokoferolu), biotyna

Dodatki mineralne: chelat cynku, 
chelat miedzi

Zalecane stosowanie: do 
stosowania codziennego z dzienną 
porcją owsa lub paszy 
pełnoporcjowej

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 
zgodnie z zasadami 
HACCP dla: 
Equine NutriPlan Sp. z o.o. 
kontakt +48 608 799 214
www.equinenutriplan.com

MASA NETTO 1,5 KG 

ZASTOSOWANIE: 

• prewencja zaburzeń trawiennych i stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju 
 i prawidłowego funkcjonowania mikroflory jelitowej dzięki obecności unikalnego 
 prebiotycznego szczepu drożdży Yarrowia lipolytica bogatego w mannany i betaglukany

• szybki wzrost kosmków jelitowych wspierających wchłanianie 
 składników pokarmowych

• wzbogacenie diety w pełen skład aminokwasów egzogennych poprawiających 
 jakość podawanego białka

• łagodzenie stanów zapalnych poprzez wzbogacenie dawki pokarmowej w niezbędne 
 nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w drożdżach Yarrowia lipolytyca i oleju lnianym

• działanie rozkurczowe oraz wsparcie pasażu treści pokarmowej i prawidłowego 
 trawienia  dzięki obecności fitobiotyków - mięty, tymianku, kolendry i kopru włoskiego

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
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:  5 000 mg
(kwas L-askorbinowy) 

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

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


