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ENHANCER 
MUSCLE POWER
Mieszanka paszowa uzupełniająca wzbogacająca żywienie koni 
wymagających nabudowania masy mięśniowej 
kompleksowy dodatek o charakterze białkowo-prebiotycznym, 
z pełnym składem aminokwasów egzogennych, wspomagający 
rozwój mięśni i pracę aparatu mięśniowego, poprawiający 
kondycję, przeznaczony również dla koni na diecie niskocukrowej 
i z problemami gastrycznymi

LUCERNA / ARONIA
doskonałe źródło białka, błonnika, witamin, soli mineralnych oraz 
kwasów organicznych, składników mineralnych i polifenoli
OTRĘBY RYŻOWE / DROŻDŻE YARROWIA LIPOLYTICA / ALGI
zapewnienie optymalnego rozwoju oraz odbudowy tkanki mięśniowej
ORGANICZNY SELEN / WITAMINA A, C i E
działanie antyoksydacyjne – regeneracja powysiłkowa i ochrona 
komórek mięśniowych
JABŁCZAN CYTRULINY, ALFA-KETOGLUTARAN
wsparcie metabolizmu aminokwasów i przemian tlenowych 
w mięśniach
PREBIOTYCZNE DROŻDŻE YARROWIA LIPOLYTICA
zapewnienie odpowiedniego środowiska dla rozwoju mikroflory 
jelitowej oraz bogate źródło substancji bioaktywnych, kwasów 
tłuszczowych, betaglukanów i mannanów

EMP

MASA NETTO 7,5 KG
Produkt pochodzenia naturalnego, nie zawiera konserwantów 
i substancji zakazanych 

Innowacyjna 
formulacja ze szczepem
Yarrowia lipolytica 

PREPARAT ZALECANY DLA KONI WYMAGAJĄCYCH ROZBUDOWY MASY 
MIĘŚNIOWEJ, W SŁABEJ KONDYCJI, MAJĄCYCH PROBLEM Z UTRZYMANIEM 
WŁAŚCIWEJ MASY CIAŁA, DLA KONI MŁODYCH WCHODZĄCYCH W TRENING, 
SPORTOWYCH, PRZYGOTOWYWANYCH DO POKAZÓW, WYSTAW, CZEMPIONATÓW, 
RÓWNIEŻ DLA KONI STARSZYCH I W OKRESIE REKONWALESCENCJI



Skład: 
Materiał paszowy: otręby 
ryżowe, susz z lucerny, suszony 
wytłok z aroni, odtłuszczone nasiona 
soi, szarańczyn strąkowy, premiks 
mineralno – witaminowy, drożdże 
Yarrowia lipolytica z selenem, 
zwapniałe algi morskie, sól 
himalajska

Dodatki dietetyczne: witamina 
A (octan retinylu), witamina C (kwas 
L-askorbinowy), witamina E (alfa 
octan tokoferolu)

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

Dawkowanie: 
250 g / dzień / koń o śr. masie ciała 
550 kg (maksymalnie do 500 gram 
/ dzień)
1 miarka – 180 gram

Przechowywanie:
producent zaleca przechowywanie 
produktu w suchym pomieszcze-
niu, 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 7,5 KG 

ZASTOSOWANIE: 

DLA POPRAWY MUSKULATURY – wzbogacenie diety w gamma-oryzanol oraz w pełen 
zestaw aminokwasów egzogennych (drożdże Yarrowia lipolytica, lucerna, soja) 
decydujących o wysokiej wartości biologicznej podawanego białka
DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA MIĘŚNI I ICH REGENERACJI – niska zawartość 
węglowodanów niestrukturalnych oraz wysoka koncentracja antyoksydacyjnych witamin A, 
C i E oraz organicznego selenu, który w połączeniu z witaminą E jest niezbędny w walce 
z wolnymi rodnikami uwalnianymi podczas zwiększonego wysiłku, przy zaburzeniach 
metabolizmu i przy słabej kondycji
DLA WZMOCNIENIA WYDAJNOŚCI ORGANIZMU – wzbogacenie diety w substancje 
biologicznie czynne zmniejszające zmęczenie oraz zwiększające wydolność dzięki obecności 
alfa-ketoglutaranu oraz jabłczanu cytruliny (zawartych w drożdżach Yarrowia lipolytica), 
wspomagających transport tlenu i składników odżywczych do komórek
DLA POPRAWY TRAWIENIA I STRAWNOŚCI – poprawa parametrów kosmków jelitowych 
zwiększających powierzchnię wchłaniania substancji odżywczych dzięki obecności 
unikalnego prebiotycznego szczepu drożdży Yarrowia lipolytica, stanowiącego również 
istotne wsparcie prawidłowego przebiegu procesów trawiennych
DLA WSPARCIA ODPORNOŚCI – działanie wzmacniające system immunologiczny  dzięki 
cennym oligosaharydom oraz bogactwie witamin i substancji odżywczych obecnych w aronii

Składniki analityczne mieszanki 
paszowej w kg:
Energia metaboliczna:  15,47 MJ
Białko ogólne:   16,33 %
Tłuszcz surowy:   18,17 %
Włókno surowe:   8,13 %
Sucha masa:  95 %
Popiół surowy:   10,82 %

Makroelementy:
Wapń:   10,0 g
Fosfor:     5,3 g
Magnez:   9,3 g
Sód:   5,4 g
Potas:  11,6 g

Mikroelementy:
Żelazo:  134,4 mg

Miedź:    53,8 mg
Cynk:       336 mg
Mangan:  107,5 mg
Jod:  2,8 mg
Selen:  0,8 mg

Witaminy:
Witamina A:   27 272 j.m.
(octan retinylu)   
Witamina D3:  5 712 j.m.
(cholekalcyferol)
Witamina E:   269 mg
(alfa octan-tokoferolu)
Witamina C:   1050 mg
(kwas L-askorbinowy)
Witamina B1:   14,1 mg
(tiamina) 
Witamina B2:   16,7 mg
(ryboflawina)

Witamina B3:   54,4 mg
(nikotyamid)
Witamina B4:  336 mg
(cholina)
Witamina B6:  8,7 mg
(pirydoksyna)
Witamina B7:  67,2 µg
(biotyna)
Witamina B9:   6,4 mg
(kwas foliowy) 
Witamina B12:  60,5 µg
(cyjanokobalamina)   

Substancje bioaktywne:
Alfaketoglutoran:   360 mg
Jabłczan cytruliny:   420 mg
Beta-glukan:  5800 mg


