
Energetické a nutričně hodnotné müsli bez ovsa.

Original EF PferdeMüsli je vítanou alternativou k doplňkovým krmivům obsahujících oves. Hlavní 
přísadou tohoto müsli jsou drcené obiloviny obsahující škrob, který je rychle a zcela stráven v 
tenkém střevě. Díky podávání Original EF PferdeMüsli může být do značné míry sníženo riziko 
koliky a nadýmání (v důsledku přílišného nahromadění sacharidů v tlustém střevě).

Müsli obsahuje vojtěšku, která zajišťuje základní přísun karotenu, vitamínu E a vitamínů B. Střevní 
mikro�óra je příznivě podporována obsahem pivovarských kvasnic, které obsahují mnoho 
vitamínů B a zajišťují optimální péči o Vašeho koně. Dostatečný přísun by neměl být podceňován 
zvláště při poruchách trávení, ztrátě chuti k jídlu duševní nerovnováze, při stresových situacích a 
celkovému oslabení koně (závodní sezóna, transport, střevní komplikace a onemocnění, atd.). 

Díky podílu melasy je Original EF PferdeMüsli bezprašné - tudíž je krmivo nejen zdravé, ale také 
chutné!

BEZ OVSA
LEHCE STRAVITELNÉ
>70% CEREÁLIÍ
PIVOVARSKÉ KVASNICE
KOMPLEXNÍ KRMIVO

ZÁKLADNÍ PÉČE

SPORT

Original EF PferdeMüsli

K vyrovnání výkyvů v kvalitě sena se doporučuje doplnit základní zdroj minerální 
směsi - Original REFORMIN Plus.TIP!

Složení:
kukuřičné vločky, ječmené vločky, stravitelné 
pšeničné vločky, stravitelná vojtěška, 
pšeničné otruby, rozšířila kukuřice, melasa z 
cukrové třtiny, ječmen, řepné řízky, 
pivovarské kvasnice, uhličitan vápenatý, 
uhličitan sodný, monokalciumfosfát

Přísady a stravitelnost:
stravitelná hrubá bílkovina na kg: 78 g
stravitelná energie na kg OS: 12,2 MJ
stravitelná energie na kg sušuny: 13,9 MJ
dusíkatých látek: 11,0%
hrubá vláknina: 5,0 %
hrubé popeloviny: 6,0 %
surového  tuku: 3,0 %

Biogenní prvky:
vápník 1,1%
fosfor 0,4 %
hořčík 0,1 % 
sodík 0,3 % 
draslík 0,8 %

Vitaminy rozpustné v tucích na kg:
vitamin A: 22 200 IU
vitamin D3: 2 200 IU
vitamin E: 300 mg

Vitaminy rozpustné ve vodě na kg:
biotin: 500 mcg

Stopové prvky na kg:
železo: 125 mg
zinek: 71 mg
mangan: 50 mg
měď: 15 mg
jód: 0,75 mg
kobalt: 1 mg
selen: 0,3 mg

Doporučené dávkování:
(krmivo na 100 g tělesné váhy)

lehká zátěž: 200 g
střední zátěž: 400 g
vysoká zátěž: 700 g
denně dávka sena: 1 - 1,5 kg

Čerstvá, ne příliš studená pitná voda by měla  
být  vždy dostatečná.

Balení: 20 kg
Ean: 4043699000803
číslo položky: 4500285
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