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ENHANCER 
SKIN&HOOF FORMULA
Mieszanka paszowa uzupełniająca z niską zawartością skrobi dla 
koni z problemami skórnymi, wspierająca kształtowanie się zdrowej 
okrywy włosowej i rogu kopytowego

DZIKA RÓŻA / PRZYTULIA CZEPNA / CZARNUSZKA / 
ŁOPIAN / KOZIERADKA
wzmocnienie odporności w okresie linienia, poprawa stanu skóry, 
sierści i jakości rogu kopytowego

PREBIOTYCZNE DROŻDŻE YARROWIA LIPOLYTICA
wsparcie absorpcji składników odżywczych, bogate źródło 
witamin z grupy B

BIOTYNA, WITAMINA C
prawidłowy wzrost rogu kopytowego i poprawa jego struktury

CYNK / MIEDŹ
wsparcie układu immunologicznego, prewencja zmian skórnych 
i zaburzeń pigmentacji

OLEJ LNIANY z niezbędnymi kwasami tłuszczowymi Omega-3
wzmocnienie kondycji włosa, lśniąca i gładka sierść

ESH

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 PROBLEMAMI SKÓRNYMI, 
W OKRESIE LINIENIA ORAZ DLA KONI ZE SŁABYM ROGIEM 
KOPYTOWYM



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, dzika róża, przytulia 
czepna, korzeń łopianu, czarnuszka, 
kozieradka, 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: 

• poprawa parametrów morfometrycznych kosmków jelitowych zwiększająca 
 powierzchnię wchłaniania substancji odżywczych dzięki obecności unikalnego 
 prebiotycznego szczepu drożdży Yarrowia lipolytica

• właściwości hypoalergiczne białka drożdży Yarrowia lipolytica zmniejszające ryzyko 
 rozwoju reakcji alergicznych

• wzmocnienie funkcji ochronnej skóry, zwiększenie jej nawodnienia i wytrzymałości 
 dzięki kompleksowi witamin B i aminokwasom

• utrzymanie zdrowej skóry i kopyt dzięki dodatkom biotyny, cynku i miedzi

• dodatek oleju lnianego dla lśniącej i gładkiej sierści oraz dla wsparcia 
 systemu immunologicznego

• wzmocnienie odporności w okresie linienia, wsparcie przy alergicznych reakcjach 
 skórnych, poprawa jakości okrywy włosowej i rogu kopytowego dzięki obecności 
 fitobiotyków – dzikiej róży, przytuli czepnej, korzenia łopianu, czarnuszki i kozieradki

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


