
ENHANCER 
SPORT HORSES
Mieszanka paszowa uzupełniająca wzbogacająca żywienie koni sportowych 
w regularnym treningu oraz koni narażonych na niedobór w diecie składników 
mineralnych i witamin. 
Kompleksowy dodatek o charakterze prebiotyczno – białkowym z dodatkiem spiruliny, 
dostarczający wysoką dawkę antyoksydantów, pierwiastków elektrolitowych 
i mikroelementów oraz wzmacniający organizm poddawany obciążeniom fizycznym.

WYSOKOWARTOŚCIOWY DODATEK CODZIENNEJ DIETY KONIA W TRENINGU
uzupełnienie dawki pokarmowej w cenne aminokwasy, witaminy, beta-glukany, substancje 
bioaktywne i minerały

UZUPEŁNIENIE TRACONYCH WRAZ Z POTEM ELEKTROLITÓW
przyspieszenie odnowy organizmu po wysiłku i wyrównanie poziomu makroelementów

SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCE MIĘŚNIE 
dodatek antyoksydantów i selenu oraz magnezu, sodu i potasu zapewniający optymalną pracę 
i regenerację mięśni oraz przyczyniający się do ograniczenia napięcia mięśniowego

WSPARCIE PRZEMIAN METABOLICZNYCH i PROCESÓW TRAWIENNYCH 
ograniczenie skrobi i cukrów prostych oraz udział węglowodanów strukturalnych i prebiotycznych 
drożdży Yarrowia lipolytica zapewniający biologiczną równowagę mikroflory jelitowej
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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 / dodatek spiruliny 
polecanej dla koni w intensywnym treningu, będącej źródłem naturalnych substancji 
prozdrowotnych – witamin, bioflawonoidów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
enzymów oraz barwników o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym / 
poprawa dostępności i przyswajalności składników pokarmowych

SKŁAD: 
MATERIAŁ PASZOWY: drożdże Yarrowia lipolytica, susz z lucerny, otręby ryżowe, 
węglan wapnia, olej lniany, susz jabłkowy, chlorek sodu, chlorek potasu, tlenek 
magnezu, spirulina, aromat 
DODATKI DIETETYCZNE: witamina C (kwas askorbinowy), witamina E (alfa octan 
tokoferolu), biotyna
DODATKI MINERALNE: chelat magnezu, chelat cynku, chelat miedzi, selenin sodu

ZALECANE STOSOWANIE: ENHANCER SPORT HORSES stanowi 
pełnowartościowe uzupełnienie dawki pokarmowej; do stosowania codziennego 
z dzienną porcją owsa lub paszy pełnoporcjowej. Preparat polecany dla koni 
pozostających w treningu sportowym oraz koni narażonych na niedobór w 
diecie składników mineralnych i witamin.

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 zawierających ten pierwiastek należy 
ograniczyć ich dawkowanie.
1 miarka – 15 gram

WYPRODUKOWANO W UE ZGODNIE Z ZASADAMI HACCP DLA: 
Equine NutriPlan Sp. z o.o. 
kontakt: +48 608 799 214
www.equinenutriplan.com

Innowacyjna 
formulacja ze szczepem
Yarrowia lipolytica 

MASA NETTO  7,5 KG
Produkt pochodzenia naturalnego, nie zawiera 

konserwantów i substancji zakazanych
 Data produkcji:           Numer partii:

Okres ważności - 6 miesięcy od daty produkcji
Producent zaleca przechowywanie produktu

w suchym pomieszczeniu, z dala od promieni słonecznych

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
(nikotynamid)
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
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