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Vynikající složení dělá KRÄUTER MÜSLI speciální.

KRÄUTER MÜSLI je užitečný doplněk nejen pro koně s dýchacími potížemi, ale také pro koně, 
kteří jsou umístěni ve stájích, a nemají mnoho příležitostí pobytu ve výběhu, nebo přísunu 
čerstvých trav a bylin.

Vybraná směs přírodních bylinek dělá automaticky krmivo aromatickým a velmi chutným. Tato 
vlastnost také zároveň posiluje obranyschopnost koně a podporuje funkci sliznice v dýchacím 
traktu. Přidané pivovarské kvasnice zaručují dostatečný přísun vitamínu B. Nejen výskyt nízkého 
obsahu stravitelné bílkoviny a stravitelné energie, ale také jejich propojení  dělají směs plnohod-
notným doplňkem, který se dá podávat v libovolných dávkách.  Ke zdokonalení poměru 
vitamínů, minerálů a stopových prvků dopomáhá také extrudovaná mrkev.

Díky přiměřenému podílu melasy je KRÄUTER MÜSLI zcela bezprašné krmivo, které je vhodné 
pro alergické koně.

V Zimě jsou koně většinu času ve stáji, a proto nemají bohužel dostatečný přísun bylin z louky. 
Dveře ve stáji jsou také často zavřené a vzduch může obsahovat více prachu. Koně jsou tedy v 
tomto období více náchylní k nachlazení, a  proto doporučujeme KRÄUTER MÜSLI obsahující 16 
skutečných bylin, vitaminů a esenciálního oleje, které podporují péči o dýchací systém. Toto 
bezovesné müsli posiluje imunitní systém koně a podporuje funkci sliznic v dýchacím traktu. Díky 
přiměřenému podílu melasy je toto krmivo pro koně absolutně bezprašné a vhodné pro 
alergické koně. V zimním období je tato jemná směs ideální doplněk stravy pro koně.

• VELMI CHUTNÉ BYLINNÉ MÜSLI S PŘÍJEMNÝM AROMA
• BEZ OVSA A BEZPRAŠNÉ
• PRO ALERGIKY
• PŘI POTÍŽÍCH S DÝCHÁNÍM
• PŘISPÍVÁ K POSÍLENÍ OBRANYSCHOPNOSTI
• obsahuje PIVOVARSKÉ KVASNICE

Výrobce:  
Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co. KG, Siemensstrasse 10, 41542 Dormagen, DE
Člen pracovní skupiny krmení koní a krmení technologie německé jezdecké federace

doplňkové krmivo pro koně (1029869)

Analytické složky:
10,6 % dusíkaté látky, 4,5 % tuky,  9,1 % hrubá vláknina,  6,3 % hrubý popel,  1,2 %  vápník,  0,4 %  
fosfor,  0,2 % sodík, 0,2 % hořčík

Nutriční doplňkové látky na kg: 
20460 UI Vitamin A (3a672a), 2510 UI Vitamin D3 (E671), 90 mg Vitamin E (3a700)  jako all- 
rac-alfa-Tokoferol-acetát (3a700), 60 mg Vitamin C (E300), 3 mg Vitamin B1, 5 mg Vitamin B2, 2,5 
mg Vitamin B6 jako pyridinhydrochloridu  (3a831), 20  µg Vitamin B12, 20 mg Niacin (3a314), 2,5 
mg Kyselina listová (3a316), 9 mg Kyselina pantothenová (vitamin B5),  200 µg Biotin, 150 mg 
Chlorid cholinu (3a890), 75 mg Železo jako síran železnatý-monohydrát (E1), 60 mg  Mangan  jako 
Mangan-oxid (E5), 20 mg  Měď jako Cu-(II)-sulfát (E4),  125 mg Zinek  jako ZN-oxid (E6), 1,5 mg Jód  
jako Ca-jodičnan (E2),  0,4 mg Selen jako Na-selenu (E8) 

Složení: kukuřičné vločky, ječné vločky, vojtěška, Svatojánský chléb, třtinová melasa, ječmen, 
extrahované slunečnicové semeno, kukuřice pukaná, pšenice krmná, slunečnicový olej,pivovar-
ské kvasnice, uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, bylinné rostliny (kopřiva, island. mech, 
ibišek, kostival, petržel, podběl, libeček), chlorid sodný, dextróza

Uchovávejte pouze na hygienicky čistém, chladném, suchém a před světlem chráněném místě!
Čistá hmotnost:  uvedeno na obalu (pytli) 

Datum výroby: uvedeno na obalu
Expirace: uvedeno na obalu

Číslo šarže:  uvedeno na obalu

Doporučené dávkování:
Pro stabilizaci obranyschopnosti: 100 g ke krmné dávce
Během stresových situací: 50 % krmné dávky
Jako jarní a podzimní kúra: 200 g ke krmné dávce

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


