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 Super Condition High Performer 

 

„High Performer" kombinuje výživné a vitální látky Super 

Condition s výjimečnými možnostmi PSB - komplexu a 

oligopeptidů. 

- lepší výdrž a špičkový výkon 

- větší rezervy síly ve shromáždění  

- více vyrovnanosti a radosti z práce  

- méně vyčerpání a opotřebení orgánů 

- rychlejší a lepší regenerace  

- nižší náchylnost k infekcím 

- podpora embryonálního vývoje a tvorby tkání v době 

březosti 

- zlepšení tělesné stavby u slabých a vyčerpaných 

klisen - podpora tvorby mléka při laktačních problémech  

- rychlejší zotavení po kolikách a těžkých 

operacích - podpora imunitního systému při 

infekcích  

- podpora tkáňového aparátu při opotřebení a zranění  

Kbelík - 3 kg 

 

Složení: Kukuřičné klíčky, kvasnicový extrakt (PSB - komplex), protein - hydrolyzát, ječmenné celozrnné vločky mleté, 
sladová kvasnicová mladina, směs olejů ze semínek (lněné semeno, slunečnicové semeno), směs olejovin (lněné 
semeno, slunečnicové semeno a semeno černuchy) jemně mleté, magnezium (jako fumarát, oxid), pivovarské 
kvasnice, karotky, kalcium - karbonát (maritimní a minerální), česnek, hrachový protein..  

Doporučené dávkování:  Cca 15 g na každých 100 kg tělesné hmotnosti koně a den dodatkově ke každodennímu 

energetickému krmení a nabízet s tímto promíchané. V době nejvyšší zatížení je možné toto množství zdvojnásobit..  

Obsažené látky:  Výživně 

přídavné látky 

na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 24,00 % Vitamín A 45.000 IE Železo 200 mg 

Surová vláknina 4,00 % Vitamín D3 5.000 IE Zinek 1.800 mg 

Surový tuk 4,00 % Vitamín E 1.300 mg Mangan 700 mg 

Surové popeloviny 10,00 % Vitamín C 5.000 mg Měď 175 mg 

Stravitelný surový 

protein 

192 g/kg Vitamín B1 2.500 mg Jód 2,0 mg 

Stravitelná energie 12,5 Mj/kg Vitamín B2 4.800 mg Kobalt 30,0 mg 

  Vitamín B6 2.500 mg Selen 1,10 mg 

Vápník 1,30 % Vitamín B12 500 mcg   
Fosfor 0,60 %     
Hořčík 2,00 % Biotin 650 mcg   
Sodík 0,10 % Kyselina 

nikotinová 

150 mg   

  Kyselina listová 12,0 mg   
Lysin 0,70 % Kyselina 

pantotenová 

60,0 mg Škroby 18,0 % 

Methionin 1,20 % Chlorid cholinu 2.000 mg Cukr 1,50 %  


