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 EquiGard - vlákninové müsli bez obilovin 

 

Pro krmení koní, kteří potřebují výživu se zvláště nízkým 

obsahem škrobů a cukrů. K těm patří  koně trpící na 

equinní metabolický syndrom (EMS), schvácení kopyt, 

svalová onemocnění jako je Tying  Up, myopatie (PSSM) 

a rabdomylyóza, stejně jako i  Cushing syndrom a 

žaludeční vředy. Neobsahuje obiloviny a díky tomu má 

extrémně nízký obsah škrobů a cukrů 

B ohaté na nízkoglykemické vlákninové látky  
Speciální mineralizace pro stabilizaci sacharidové a   

tukové látkové výměnyVelmi vysoký objem krmiva při 

nízkém přísunu energie Obsahuje byliny, řasy, oleje a 

olejoviny. Papírový pytel - 20kg 

Složení:    Travní řezanka sušená teplým vzduchem (nízkoglykemická) 22  %, jablečné výlisky, vláknina z cukrové řepy, 
Zněné semeno 4,4%, jablečný sirup, kukuřičné klíčky, směs olejů (lněné, slunečnicové a kukuřičné klíčky) lisovaných 
zastudena 3,5 %, byliny (heřmánek, fenykl, rozmarýn, koriandr, semeno plískavice modré, bodlák mariánský) 3,0  %, 
vojtěšková řezanka, pivovarské kvasnice, rýžové klíčky, prebiotická izomaltóza 1,5  %, extrakt z jader vinné révy, 
pšeničné otruby, sůl, vápník z mořských řas, karotka, česnek, moučka z mořských řas, pšeničné klíčky.  

Doporučené dávkování:   Jako doplňkové krmivo k přizpůsobené dávce objemového krmiva doporučujeme cca 150 - 250 

g na každých 100 kg tělesné hmotnosti koně a den. Toto celkové množství by mělo být koni nabízeno rozdělené do 

několika denních dávek. Při nižším dávkování nebo při deficitu minerálů doporučujeme přidávat Glucogard nebo Micro 

Vítal. 

Obsažené látky:  Výživně fyziologické 

přídavné látky na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 9,6% Vitamín A 16.0001 

E 

Železo 200mg 

Surová vláknina 17,0% Vitamín D3 1.7001 

E 

Zinek 300mg 

Surový tuk 8,0% Vitamín E 580mg Mangan 300mg 

Surové popeloviny 12,5% Vitamín B1 llmg Měď 85mg 

Stravitelný surový 

protein 

77g/kg Vitamín B2 15mg Jód 2,0mg 

Stravitelná energie 8,5MJ/kg Vitamín B6 7mg Kobalt 2,0mg 

  Vitamín B12 40mcg Selen 1,2mg 

Vápník 1,2% Biotin 250mc 
g 

  

Fosfor 0,5% Kyselina nikotinová 37mg   
Hořčík 0,6% Kyselina listová 4mg   
sodík 0,5% Kyselina pantotenová 18mg   
  Chlorid cholinu 200mg   

 


