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Super Condition 

 

Koncentrované přírodní látky pro sportovní zátěž  

Výkonná muskulatura je základním předpokladem pro 

úspěšný výkon. Pouze dobře prokrvené svaly jsou 

budovány správným způsobem a pomáhají tak koni  

k síle a vytrvalosti. Uvolněná muskulatura je 

předpokladem pro výsavbu svalstva. SuperCondition 

dává k dispozici energii kontinuálním způsobem a 

dodává zcela konkrétní výživné látky pro svalovou 

látkovou výměnu.  

B ohaté na antioxidativní vitamíny  
B ohaté na svalově relevantní minerální látky 

Optimalizováno vysoce hodnotnou bílkovinou 

Receptura pro výstavbu svalů a zároveň jejich ochranu . 

B  

 

 

Složení: Kukuřičné klíčky 25%, ječmenné celozrnné vločky mleté, sladová kvasnicová mladina, směs olejů ze semínek 
( lněné semeno, slunečnicové semeno, fenyklové semeno) jemně mleté 5,0%, jablečný sirup, lněný a slunečnicový 
olej lisovaný za studena 2,8%, sůl, slupky vinné révy, byliny (rozmarýn, hloh obecný) 2,0%, moučka z mořských řas, 
pivovarské kvasnice, rýžové klíčky, L - lysin, horečnatý acetát,  DL - metionin, kurkuma, extrakt z jader vinné révy, 
vápník z mořských řas, květní pyly.  

Doporučené dávkování  : Cca 50 - 100 g na každých 100 kg tělesné hmotnosti koně a den jako doplňkové krmivo 

přimíchané k běžné dávce energetického krmiva.  

Obsažené látky:  Výživně fyziologické 

přídavné látky na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 14,0% Vitamín A 24.0001 

E 

Železo 180mg 

Surová vláknina 6,0% Vitamín D3 2.6001 

E 

Zinek 300mg 

Surový tuk 10,0% Vitamín E 2.000m 
g 

Mangan 460mg 

Surové popeloviny 9,0% Vitamin C 5.000m 
g 

Měď 25mg 

Stravitelný surový 

protein 

99g/kg Vitamín B1 15mg Jód 2,0mg 

Stravitelná energie 13MJ/kg Vitamín B2 15mg Kobalt 6,0mg 

  Vitamín B6 7mg Selen 1,1mg 

Vápník 0,9% Vitamín B12 50mcg   
Fosfor 0,6% Biotin 270mc 

g 
  

Hořčík 0,4% Kyselina nikotinová 55mg   
sodík 1,2% Kyselina listová 7mg   
Lysin 1,3% Kyselina pantotenová 26mg   
Methionin 0,8% Chlorid cholinu 550mg    


