
RiceLein

Bezobilný doplněk energie 

RiceLein je nízkoglykemický balancer pro doplnění nízkoenergetických dávek. Místo škrobu 

poskytuje  rychle dostupnou energii ze snadno fermentovatelné vlákniny a oleje z rýžových 

klíčků. Díky lněnému semenu chránící žaludek je zvláště vhodný pro koně s citlivým 

gastrointestinálním traktem. Snížením obsahu škrobu a cukru může být také krmeno pro koně 

se svalovými problémy jako je PSSM, tuhnutím svalů zádi a hřbetu nebo koně s PPID 

(syndromem Cushingova syndromu). Protože RiceLein není mineralizován, je vhodný v 

kombinaci s jakýmkoli základním krmivem. 

 Nízký obsah škrobu a cukru, bez lepku a vysoký obsah energie

 Pro koně se svalovými problémy jako je PSSM, tuhnutí svalů zádi a hřbetu

 Pro sportovní koně, kteří již dostávají velké množství koncentrovaného krmiva

obsahujícího obilí

 Pro šetrné krmení hubených koní

 Pro koně citlivé na jádro a pro zažívací poruchy (žaludeční vředy)

 Vhodné pro krmení koní s PPID (Equine Cushingův syndrom)



Doplněk energie pro zvláštní potřeby

Existují situace, kdy jsou koně závislý na krmivu s nízkým obsahem škrobu a cukru. To 

zahrnuje nejen intoleranci obilovin, tendenci k nadměrnému zakyselování a žaludeční potíže, 

ale také metabolické a svalové problémy, které mohou být vyvolány nebo zhoršeny příjmem 

příliš vysoké dávky jádra. To zahrnuje polysacharidovou myopatii typu 1 (PSSM). PSSM je 

porucha metabolismu sacharidů způsobená genetickým defektem. Kůň vykazuje klinický 

obraz podobný tuhnutí zádě. Příznaky se pohybují od opakovaných nepravidelností v chůzi 

(bez ortopedických problémů) až po svalové třesy, nechuť k pohybu, svalovou ztuhlost, 

pocení a dokonce neschopnost pohybu. 

Dávkování : 

V závislosti na potřebě přibližně 200-300 g na 100 kg tělesné hmotnosti a den.

Složení : 

Rýžové otruby, lněné semínko částečně odtučněné, řepná vláknina, sójové vločky 

hydrotermicky upravené (bez GMO), olej z klíčků semen, pivovarské kvasnice

Nutriční hodnoty :

Hrubý protein 16,00 % 
Tuk 7,00 % 
Hrubá vláknina 18,00 % 
popeloviny 5,30 % 
Stra. hrubý protein 119 g/kg 
Hrubá energie 13,8 MJ/kg
strav. energie 12,1 MJ/kg
Škrob & cukr <10,00 % 
Vápník 1,70 % 
Fosfor 1,30 % 
Sodík  0,05 % 
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