
ALERGIE
LAMINITIDA
METABOLICKÉ PROBLÉMY
BEZ MELASY
ZDRAVÉ A PESTRÉ KRMIVO

Plnohodnotné krmivo pro koně s alergií a koně s metabolickými problémy.

• bez zrna a melasy 
• nízký obsah škrobu a cukrů 
• vysoký podíl vlákniny, vitaminů a minerálních látek 

• pro koně alergií
• pro koně s nadváhou a žaludečními vředy
• pro koně se záněty kopyt
• pro koně trpící EMS  nebo už s rozvinutou laminitidou
• pro koně s metabolickým onemocněním svalů (PSSM)
• pro koně s Cushingovým syndromem

ORIGINAL PUR.ITAN je zdravá a pestrá krmná směs pro koně s metabolickým onemocněním, 
laminitidou nebo alergií.  Toto energetické krmivo je s obsahem vitamínů, minerálů a amino-
kyselin, tudíž je pro Vašeho koně samostatně plnohodnotné a může být použito ke krmení 
pro sportovní koně, ale i rekreační.

Silná redukce lehce stravitelných sacharidů podporuje zdravý metabolismus. Vyrovnáním 
hladiny aminokyselin a energie je  ORIGINAL PUR.ITAN důležitou složkou při krmení. Složky s 
probiotickým působením  jako jsou pektiny pomáhají k dobrému trávení a pohodě koní.  
Vysoce kvalitní složení obsahující lněný olej a slunečnicový olej  zlepšují kvalitu a lesk srsti. 
Vojtěška podporuje žvýkání, díky kterému kůň produkuje více slin, a tím je předcházeno 
překyselení ve střevech.                                                                             

ORIGINAL PUR.ITAN

BEZ ZRNA

Složení:
slupky ze slunečnicových jader, vojtěšku, 
svatojánský chléb, slunečnicový výlisek, 
hrachové vločky, vločky z vlčího bobu, 
jablečné výlisky, lněné semínko, lněný olej, 
slunečnicový olej

Přísady a stravitelnost:
stravitelný surový za kg: 96g 
stravitelné energie na kg OS: 8,5 MJ 
stravitelné energie na kg OS: 9,7 MJ 
dusíkatých látek 12% 
surový tuk 5,2%, 
hrubé vlákniny 26,8%, 
popel 7,6%, 
vápník 1, 2%, 
fosfor 0,5%, 
sodík 0,4% 
škrob 5,2%

Biogenní prvky:
Vápník 1,2% 
Fosfor 0,5% 
sodný 0,4% 
hořčík 0,2%

Vitamínů rozpustných v tucích za kg:
Vitamin A: 14.200 IU 
vitaminu D3: 3900 IU 
vitaminu E: 150 mg

Ve vodě rozpustné vitamíny na kg:
Vitamin B1: 4 mg 
VitaminB2: 7 mg 
vitaminu B6: 3 mg 
Biotin 220 mcg 
Měď: 20 mg 
Niacin 35 mg 
Kyselina listová: 3 mg

Stopové prvky na kg:
Železa 76 mg 
zinku 126 mg 
manganu 61 mg 
Měď 20 mg 
jodu 2 mg 
kobalt 1 mg 
Selen 0,4 mg

Doporučené dávkování:
(krmivo na 100 g tělesné váhy)

bez práce: 130 g 
lehká zátěž: 300 g 
střední zátěž: 630 g 
denní dávka sena: 1 - 1,5 kg

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


