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GASTRO 
FIT FORMULA
PREVENTION OF DIGESTIVE DISORDERS / 
PREVENTION OF ULCERS    
HEALTHY INTESTINAL MICROFLORA / 
SUPPORT OF LIVER FUNCTIONING

PACKAGE FOR 2 MONTHS OF SUPPLEMENTATION.
Contains a unique carrier that ensures high absorbability 
of the product

NET WEIGHT: 3 KG

FF

Complementary feed for horses in the therapy of gastric ulcer treatment and
gastrointestinal ailments

NEW FORMULA
with Yarrowia Lipolytica 
strain 



GASTRO FIT FORMULA is a complementary feed based on a unique Yarrowia 
lIpolytica strain and highly bioavailable essential unsaturated fatty acid ethyl esters 
Omega-3/-6/.  It is rich in biologically active ingredients and exogenous amino acids. 
It contains the addition of milk thistle, black cumin and many other valuable 
phytobotics.  

GASTRO FIT FORMULA improves the digestive processes, ensures rapid growth of 
intestinal villi that support the absorption of nutrients, supports the healing of 
stomach ulcers and the liver performance and regeneration. It is dedicated for horses 
with gastrointestinal ailments, which are often the cause of poor general condition, 
loss of weight, appearance of colic symptoms, diarrhoea, lack of appetite and 
reduced exercise capacity of horses used in sport.

Nutritional analysis: 
Crude protein: 35,3%
Crude fat: 13,1%
Crude fibre: <1,0%
Dry matter: 95%
Crude ash: 17,6%

Ethyl esters of unsaturated 
fatty acids Omega -3/-6/-9
Monounsaturated fatty 
acids Omega-9: 37 g/kg
Polyunsaturated 
fatty acids: 81 g/kg
including:
Omega-3: 55 g/kg
Omega-6: 26 g/kg

Vitamins: 
Vitamin E: 15 mg/kg
(alpha tocopherol acetate) 
Vitamin B2: 25 mg/kg
(riboflavin)

Vitamin B3: 151mg/kg
(nicotinamide)
Vitamin B9: 1 327 µg/kg
(folic acid)  
Vitamin B12: 6,1 µg/kg
(cyanocobalamin)

Bioactive substances:
Kynurenic acid: 2,51 µg/g
Alpha-ketoglutarate: 15,75 g/kg
Citrulline malate: 18,75 g/kg

Amino acids:
Lysine:   17,32 g/kg
Methionine:   4,87 g/kg
Threonine:    10,42 g/kg
Cysteine:   3,82 g/kg
Serine:    7,65 g/kg
Proline:    10,2 g/kg
Glycine:    12,52 g/kg
Alanine:   19,87 g/kg
Valine:    14,77 g/kg

Leucine:   17,85 g/kg
Tyrosine:   22,2 g/kg
Phenylalanine:   10,35 g/kg
Histidine:   5,62 g/kg
Arginine:    11,32 g/kg
Aspartic acid:   22,72 g/kg
Glutamic acid:   31,2 g/kg

Macroelements:
Calcium:            41 g/kg
Phosphorus:    15 g/kg
Magnesium:     1,2 g/kg
Sodium:             11 g/kg

Microelements:
Iron:  90,75 mg/kg
Copper:     20,77 mg/kg
Zinc:    176,25 mg/kg
Manganese:   7,95 mg/kg
Selenium:    <5,00 mg/kg

Ingredients:
Feed material: 
Yarrowia lipolytica yeast (source 
of vitamins, amino acids, macro- 
and microelements), calcium 
carbonate, fatty acid ethyl esters 
Omega-3 / -6 / -9, milk thistle, 
black cumin, mint, fennel.

Package for 2 months of 
supplementation – 
Recommended dosage:
10g/100 kg of body weight/day 
(standard dose: 50g daily)

1 scoop = 16g

Manufactured exclusively 
in EU for 
Equine NutriPlan Sp. z o.o.
Tel. +48 608 799 214 (German) 
Tel. +48 692 274 291 (English)
www.equinenutriplan.com

NET WEIGHT: 3 KG

Product of natural origin. Does not contain preservatives. 
Free of prohibited (doping) substances.
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BALANCE
PRO FORMULA
Konie hodowlane, młodzież i konie lekko
użytkowane wierzchowo

WYSOKOWARTOŚCIOWY KONCENTRAT     
uzupełnienie dziennego zapotrzebowania na minerały i witaminy,
zwłaszcza na witaminę E i selen 

WIELOSKŁADNIKOWY BALANCER 
optymalna kondycja organizmu i wzbogacenie diety
w szeroką gamę naturalnych, wysoko przyswajalnych 
składników odżywczych

JEDEN WOREK MIESIĘCZNIE / 500 GRAM DZIENNIE  
efektywne żywienie i gwarantowana jakość

BF

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni hodowlanych 

MASA NETTO 15 KG 
Produkt pochodzenia naturalnego, nie zawiera konserwantów,
zanieczyszczeń oraz substancji zakazanych

dzienna porcja kompleksowo uzupełnia standardową dawkę
pokarmową (siano + owies) zastępując jednocześnie dodatek
pasz uzupełniających i preparatu mineralno – witaminowego dla
pokrycia podstawowych potrzeb pokarmowych

Innowacyjna 
formulacja ze szczepem
Yarrowia Lipolytica 



BALANCE PRO FORMULA
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni

Składniki analityczne w 1kg:
Energia brutto 11,18 MJ
Białko og.str.  94,5 g
Włókno sur.  15,04 %
Tłuszcz sur.  5,92 %
Cukry (w tym skrobia)   11%
Popiół sur. 9,12 %
Sucha masa 87 %
Makroelementy w 1kg: 
Wapń  18 g

Fosfor 6 g
Magnez 7 g
Sód 6 g
Mikroelementy w 1kg:
Żelazo  200 mg
Miedź   80 mg
Cynk    280 mg
Mangan   150 mg
Jod  2 mg
Selen   2 mg

Witaminy w 1kg:
Witamina A   45 000 jm
Witamna D3   4 500 jm
Witamina E    1 000 mg
Witamina C  2000 mg
Witamina B1    30 mg
Witamina B2    40 mg
Witamina B6    20 mg
Kwas nikotynowy  150 mg
Kwas pantotenowy  80 mg
Kwas foliowy  30 mg

Skład: lucerna granulowana, otręby ryżowe z marchewką, mieszanka ziarna mikronizowanego (jęczmień, 
kukurydza, pszenica), suszone wytłoki jabłkowe, łuska orkiszu, premiks mineralno-witaminowy,  pełne ziarno 
słonecznika, drożdże piwne, drożdże Yarrowia lipolytica, olej lniany, sól himalajska, otręby pszenne, algi 
morskie, makuch z czarnuszki, susz z aronii, ziele pokrzywy, liść babki lancetowatej, nasiona anyżu i kopru, 
liść i korzeń pietruszki, marchew suszona, buraczek suszony, żywe kultury drożdży S. cerevisiae 5x109 

Zalecane stosowanie: BALANCE PRO FORMULA stanowi pełnowartościowe uzupełnienie standardowej 
dawki pokarmowej złożonej z siana i owsa; do stosowania codziennego z dzienną porcją owsa  
Dawkowanie: 100 g/ 100 kg masy ciała / dzień - średnio dla konia o masie 500 kg - 0,5 kg/dzień. Ze względu 
na wysoką zawartość selenu, w przypadku równoległego stosowania preparatów zawierających ten 
pierwiastek należy ograniczyć ich dawkowanie. 

Wyprodukowano w UE zgodnie z zasadami HACCP dla: 
Equine NutriPlan Sp. z o.o. 
kontakt:+48 608 799 214
www.equinenutriplan.com
nr. wet. producenta αPL2002039p 

Masa netto: 15 kg (+/- 1 %)
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Producent nie odpowiada za skutki niewłaściwego 
przechowywania lub stosowania paszy.

• bogate urozmaicenie codziennej, standardowej dawki pokarmowej w cenne substancje 
 odżywcze w skoncentrowanej postaci 
• uzupełnienie deficytów mineralno-witaminowych 
• pokrycie podstawowego zapotrzebowania na selen i witaminę E 
• zapewnienie dobrej jakości białka poprzez pełen skład aminokwasów egzogennych
• wzbogacenie o substancje biologicznie czynne wpływające na prawidłowy przebieg                      
 procesów metabolicznych
• wsparcie właściwego trawienia oraz regulacja biologicznej równowagi mikroflory jelita   
 grubego dzięki dodatkom prebiotycznym 
• wzmocnienie kondycji i odporności organizmu dzięki zawartości fitobiotyków i cennych 
  beta-glukanów 
• uzupełnienie kwasów omega-3 działających przeciwzapalnie i wzmacniających system
 immunologiczny organizmu 
• ograniczenie udziału skrobi i cukrów prostych – wysoka zawartość węglowodanów 
 strukturalnych, sprzyjających prawidłowemu przebiegowi procesów trawiennych


