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Drodzy miłośnicy koni,
Świat się zmienia, stare schematy muszą ustąpić nowym, opartym na szerszej wiedzy i zdobywanym doświadczeniu.
Również w żywieniu koni musimy
na bieżąco aktualizować dane
i umieć właściwie wykorzystać
możliwości, jakie stwarza nowoczesna nauka, jednocześnie
nie zapominając o sprawdzonych rozwiązaniach.
Nasz zespół lekarzy weterynarii, specjalistów do spraw
żywienia, naukowców, a także
trenerów i jeźdźców pomaga w
opracowaniu nowych strategii
żywieniowych, których celem
jest zapewnienie Państwa koniom produktów najwyższej klasy,
opartych o wyselekcjonowane
składniki.
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Pasze

Struktur Energetikum®

Struktur E® getreidefrei

Irish Mash®

Glyx-Mash®

Reform G®

Wysokoenergetyczne musli
do zadań specjalnych

Bezzbożowe musli
wysokoenergetyczne

Odżywczy
mash

Niskocukrowy mash dla koni
otyłych, kuców i ras
prymitywnych

Wspaniała kondycja bez
nadpobudliwości

Optymalna dawka składników
odżywczych zapewnia niezbędne
substancje budulcowe, dostarcza energii, umożliwia prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego
i odpornościowego.
Produkty St.Hippolyt powstają
z dbałością o każdy detal
produkcji. Dzięki dokładnej
selekcji
komponentów
i zaawansowanym procesom
technologicznym
nasze produkty cechują się
wysoką strawnością i skutecznym
działaniem.
Dokładamy wszelkich starań, żeby
sprostać wymaganiom, jakie stawia
nam współczesna hodowla koni,
a przy tym „karmić jak w naturze”,
czyli pozostać w zgodzie z realnymi
potrzebami naszych koni.
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• Skoncentrowana, smakowita pasza o wysokiej dawce
energetycznej
• Bogate w bioaktywne zioła,
nasiona oleiste i algi morskie
• Zawartość minerałów i witamin pokrywająca dzienne
zapotrzebowanie na te
składniki
Wiadro 3 kg & 10 kg
Worek papierowy 20 kg

• Niska zawartość cukrów
• Aktywuje metabolizm i proce- • Bez zbóż, glutenu i melasy
• Zbilansowane musli pole• Odpowiednie dla koni o
sy trawienne
• Niski indeks glikemiczny
cane koniom nerwowym i
wrażliwym układzie pokarmo- • Wsparcie układu pokarmowe- • Działa ochronnie na błonę
wrażliwym na białko owsa
wym, w tym wrzodowych
go w czasie wymiany sierści,
śluzową układu pokarmowego • Źródło stabilnej energii
• Z dodatkiem ponad 30 ziół o
rekonwalescencji i po inten• Umiarkowana zawartość
standardzie farmaceutycznym
sywnym wysiłku
białka wspiera rozwój masy
• Wyjątkowo smaczny i chętnie
mięśniowej
zjadany

Worek papierowy 20 kg

Wiadro 3 kg & 5 kg
Worek papierowy 7,5 kg
& 15 kg

Wiadro 5 kg
Worek papierowy 15 kg

Worek papierowy 20 kg
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Pasze

Pasze
NutriStar®

Vitalmüsli Beste Jahre®

Equigard® Müsli / Classic

Kompleksowe odżywienie
koni westernowych

Musli dla
koni starszych

Włókniste musli bez
dodatku zbóż

RiceLein®

C‘Real® Basics

Hesta Mix® Müsli

Hesta Mix® Classic

Hesta Mix® Light Energy

Otręby ryżowe
z lnem

Biofermentowane
płatki zbożowe

Wysokozmineralizowane musli
dla koni ras specjalnych

Wysokozmineralizowane musli
dla koni ras specjalnych

Wysokozmineralizowane musli
dla koni ras specjalnych

• Bogate w błonnik musli,
• Najwyższej jakości lekkostraw- • Odpowiednie dla koni z
• Dawka odżywczego białka,
szczególnie polecane koniom
ne włókno
nadwagą, zagrożonych ochbez zbóż i melasy
westernowym
• Wzbogacone o zioła i
watem i schorzeniom meta• Odpowiednie dla koni z
• Optymalna dawka energii i
mieszaninę olei tłoczonych na
bolicznym
miopatiami
białka dla koni młodych i w
zimno
• Wzbogacone o substancje
• Lekkostrawne włókna i oleje
początkowej fazie treningu
• Zapewnia składniki niezbędne
aktywne biologicznie (przeciz kiełków ryżu zapewniają
• Wysoka zawartość metioniny
w diecie koni starszych
wutlenieacze, kwasy omega-3,
szybko dostępną energię
i lizyny warunkujących rozwój
lecytyna, flawonoidy)
mięśni
• Bardzo niska zawartość
cukrów
Worek papierowy 20 kg
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Worek papierowy 20 kg

Worek papierowy 20 kg &
Worek papierowy 25 kg

Worek papierowy 25 kg

• Płatki jęczmienia, kukurydzy i
czarnego owsa
• Dzięki zastosowaniu fermentatu z marchwi obniża się w
nich zawartość cukrów
• Dawka energii dla koni sportowych i hodowlanych

Worek papierowy 15 kg

• Dla koni o podwyższonym
• Dla koni o podwyższonym
• Dla koni o podwyższonym
zapotrzebowaniu na składniki
zapotrzebowaniu na składniki
zapotrzebowaniu na składniki
mineralne i witaminy
mineralne i witaminy
mineralne i witaminy
• Umiarkowana zawartość
• Widocznie poprawia kondycję • Dla osobników z tendencją
energii
okrywy włosowej
do nadwagi
• Musli wolne od owsa i melasy • W formie pelletu
• Obniżona dawka energii

Worek papierowy 20 kg

Worek papierowy 25 kg

Wiadro 10 kg
Worek papierowy 20 kg
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International Sports
Champions Claim®

Wysoka wydajność

Qelan®
High Performer

Super Condition

Gold Medal

Koncentrat zwiększający
wytrzymałość

Rozwój mięśni i
regeneracja

Linia produktów przeznaczona dla
koni sportowych.
Aby w pełni wykorzystać potencjał
koni wyczynowych, niezbędne jest zapewnienie im składników odżywczych
i funkcjonalnych, które odpowiadają
za ich wytrzymałość, regenerację i
skupienie, a tym samym bezpośrednio
przekładają się na osiągane wyniki.

Siła i
regeneracja

• Połączenie bioaktywnych substancji odżywczych (kompleks
PSB® i oligopeptydy)
• Zwiększa koncentrację i
zapewnia wysoką wydajność
• Przyspiesza regenerację

Wiadro 3 kg & 10 kg
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Pasza dla koni w
intensywnym treningu

• Odżywia i stymuluje rozwój
masy mięśniowej
• Wysoka koncentracja
witaminy E
• Wzbogacona w oleje i algi
morskie
• Nie zawiera ziół

Worek papierowy 20 kg

Booster
energetyczny

• Wygodny w podaniu dodatek
energetyczny
• Bogaty w przeciwutleniacze związane z
lecytyną zwiększającą ich
biodostępność
• Bez substancji dopingujących

Butelka 700 g

• Skutecznie zwiększa
• Dostarcza białka zasobnego
wydolność koni sportowych
w aminokwasy warunkujące
• Źródło białka najwyższej
rozwój masy mięśniowej
jakości
• Ogranicza ryzyko zakwaszenia
• Zasobny w antyoksydanty
• Dla koni w intensywnym
i witaminy
treningu i mających proble• Zmniejsza ryzyko zakwaszenia
my z nabudowaniem tkanki
tkanki mięśniowej
mięśniowej
• Bez zbóż
Wiadro 5 kg & 10 kg
Worek papierowy 20 kg

Wiadro 5 kg & 10 kg
Torba 5 kg
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Hodowla

Equilac® Classic

Equilac® Müsli

Fohlengold® Classic

Fohlengold® Müsli

Pellet dla
klaczy źrebnych

Musli dla
klaczy źrebych

Odżywczy pellet
dla źrebiąt

Musli dla
źrebiąt

Jednym
z
najważniejszych
czynników
warunkujących prawidłowy rozwój źrebiąt jest
właściwa dieta.
Według badań naukowych zwiększone zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe dotyczy przede
wszystkim ostatniego trymestru ciąży.
Zdrowie
rozwijającego
się
organizmu
kształtowane jest już w łonie matki, w związku
z czym odpowiednie żywienie klaczy źrebnych
jest niezwykle istotne.

• Optymalny stosunek białka do
energii
• Zawartość witamin i minerałów
dostosowana do wymagań klaczy
źrebnych i w trakcie laktacji
• Wzbogacona w zioła, oleje
tłoczone na zimno i nasiona roślin
oleistych

Worek papierowy 25 kg
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Worek papierowy 20 kg

• Mieszanka najwyższej jakości,
opracowana dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju
młodych koni
• Bogata w minerały i pierwiastki
śladowe
• Wspiera rozwój tkanki kostnej i
chrzęstnej

Worek papierowy 25 kg

Worek papierowy 20 kg
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Hodowla

Fohlengold® Bone
Fohlengold® LifeStart

Mocne
kości

Dobry start
dla źrebiąt

Beta-Carotin-Mare-Y-Mix

Przygotowanie do
sezonu wyźrebień

• Ukierunkowane odżywienie
• Naturalne wsparcie w
• Dla wyższej płodności klaczy
układu kostnego
pierwszych dniach życia
hodowlanych
• Dla zdrowia stawów i ich
• Dobroczynny wpływ na
• Wpływa korzystnie na jakość
ochrony
mikroflorę jelit dzięki zastosonasienia ogierów
• Zalecany w przypadku szybwaniu prebiotyku
• W celu uzupełnienia niedobokiego tempa wzrostu i proble- • Wzmacnia układ
ru β-karotenu poza sezonem
mów z aparatem ruchu
odpornościowy
pastwiskowym

Puszka 1 kg
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Puszka 100 g

Wiadro 3 kg & 10 kg
Worek papierowy 25 kg
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Włókno

GlyxWiese® Müsli

GlyxWiese® Seniorfaser

GlyxWiese® Heucobs

GlyxWiese® Wiesentaler

GlyxWiese® Luzerne Mix

Odżywcza sieczka
dla starszych koni

Niskocukrowe
trawokulki

Pasza objętościowa
najwyższej jakości

Sieczka z lucerny
i zielonego owsa

Wszystkie produkty z linii GlyxWiese® zostały stworzone na podstawie najwyższej jakości traw i ziół z
regionu Jeziora Bodeńskiego. Łąki te
położone są w obszarze ochrony wód,
w związku z czym muszą być uprawiane w sposób zrównoważony, z naciskiem na niski udział szybko rosnących
traw.
Kompozycje GlyxWiese® składają się z
ponad 25 rodzajów ziół i 15 gatunków
traw zasobnych w substancje witalne.

Włókniste
sieczko-musli

• Aromatyczna mieszanka traw
i ziół
• Naturalnie bez melasy i zbóż
• Złote siemię lniane poddane
obróbce zapewnia lśniącą
sierść i wspiera trawienie

Worek papierowy 15 kg
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• Uzupełnienie porcji paszy
• Zasobne w zioła i trawy o nisobjętościowej
kiej zawartości fruktanów
• Długie, miękkie włókna odpo- • Idealne dla koni z wrażliwym
wiednie dla koni z probleukładem pokarmowym i
mami stomatologicznymi
niejadków
• Zmieszana z paszą treściwą
• Wysoka zawartość kwasów
wydłuża czas pobierania
omega-3 dla lśniącej sierści i
pokarmu
zdrowych kopyt

Worek papierowy 15 kg

Worek papierowy 25 kg

• Alternatywa dla trawokulek
ze względu na skrócony czas
namaczania
• Bogactwo włókna i ziół
• Idealne dla koni starszych i
z problemami stomatologicznymi

Worek papierowy 20 kg

• Bez dodatku melasy
• Odpylona i bogata w składniki
odżywcze dzięki suszeniu
ciepłym powietrzem
• Odpowiednia dla koni wrzodowych
• Wysoka wartość energetyczna

Worek plastikowy 18 kg
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Minerały i witaminy

SemperMin® Müsli

SemperMin® Classic

SemperCube®

Gemüse-Kräuter-Mineralien

Praktyczne smaczki
witaminowe

Kompleksowe połączenie
witamin i minerałów

Zapotrzebowanie na mikroskładniki jest zależne
od wielu czynników, takich jak rasa, sposób
użytkowania, czy wiek konia. Należy pamiętać, że
skarmianie zmineralizowanych pasz St.Hippolyt w
zalecanych dawkach zapewnia optymalną podaż
tych składników.
Dodatkowa suplementacja jest konieczna, jeżeli
racje żywnościowe nie są zgodne z zalecaną przez
producenta dawką, lub jeśli zostały stwierdzone
niedobory.

Witaminy w formie
smacznego musli

• Odpowiednie dla koni na dietach
bezzbożowych
• Bardzo dobrze przyswajalne minerały
• Smakowite i chętnie pobierane
• Znakomity dodatek, również dla koni
z tendencją do nadwagi

Wiadro 7,5 kg
Worek papierowy 15 kg
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Minerały w formie
smacznego pelletu

Wiadro 5 kg
Worek papierowy 25 kg

• Łatwe w skarmianiu dzięki
• Naturalne źródło wapnia w
wygodnej formie
postaci aktywnych biologi• Odpowiednie dla koni na
cznie alg wapiennych
dietach eliminacyjnych i tych z • Suszone warzywa, owoce
tendencjami do nadwagi
i zioła jako źródło wysoce
• Wysoka biodostępność pierprzyswajalnych witamin
wiastków śladowych
• Bez dodatku zbóż

Wiadro 3 & 10 kg
Worek papierowy 25 kg

Wiadro 10 kg
Worek papierowy 25 kg
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Minerały i witaminy

Lobsy

Glyx-Lobs®

Wyjątkowy
przysmak

Zdrowa alternatywa dla
tradycyjnych przysmaków

• Odżywcze i smaczne dzięki
• Zredukowana ilość skrobi i
składnikom najwyższej jakości
cukrów
• Bez dodatku cukrów
• Bez melasy i zbóż
• Poręczna forma kostek
• Odpowiednie dla koni, u któ• Idealne do kieszeni, nie kruszą
rych konieczne jest ograniczasię
nie kalorii
• Smaczne, poręczne kostki

Torba 1 kg
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Torba 1 kg
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HorseCare

®

Prawidłowe żywienie jest jednym z kluczowych czynników w prewencji i leczeniu
schorzeń.
Specjalistyczne produkty z linii HorseCare® znajdują zastosowanie w przypadku zaburzeń w obrębie układu
mięśniowo-szkieletowego, pokarmowego, czy oddechowego. Skoncentrowane
suplementy wspierają prawidłowe funkcjonowanie skóry i poprawiają wygląd
okrywy włosowej, stymulują odporność
i przywracają równowagę układowi nerwowemu.
Zapotrzebowanie
na
poszczególne
składniki odżywcze wzrasta zwłaszcza
w sytuacjach stresowych, przy wymianie
sierści, czy podczas rekonwalescencji.
Odpowiednio dobrany suplement pozwoli poprawić stan zdrowia i zwiększyć
osiągi.

MicroVital®

Movicur®

Lamin® forte

Ungulat®

Ungulat® Hoof Lotion

Wsparcie skóry
i okrywy włosowej

Dla lepszej dynamiki
i swobody ruchu

Przeciwdziałanie stanom
zapalnym i odporność

Kompleksowe wsparcie
rogu kopytowego

Regenerujący i nawilżający
żel do kopyt

• Dla koni z problemami dermatologicznymi i znacznymi
niedoborami
• Najwyższa biodostępność
dzięki innowacyjnemu
połączeniu pierwiastków
śladowych i składników
białkowych
• Wysoka koncentracja cynku,
miedzi, manganu i selenu
Wiadro 3 kg & 10 kg
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• Zapewnia ochronę ścięgnom • Zwiększa zdolności regenera- • Wzbogacony w aminokwasy
i stawom, wspiera procesy
cyjne organizmu przy uszkodtworzące keratynę i wybrane
zeniu tkanek
naprawcze aparatu ruchu
szczepy drożdży piwnych
• Zawiera brunatnice
• Zawiera ekstrakt z nowoze• Poprawia wzrost i jakość
landzkich małży zielonowarstymulujące układ immunolorogu kopytowego dzięki
giczny
zwiększeniu wchłanialności
gowych, wysoce przyswajalny
krzem i kolagen
• Wykazuje silne działanie antyskładników pokarmowych
oksydacyjne
• Wzbogacony w wyselekcjono• Szczególnie polecany w przywane zioła, kwasy omega-3
padku kopyt rosnących zbyt
i antyoksydanty
wolno, pękających i kruchych
Wiadro 5 kg & 10 kg
Torba 5 kg

Wiadro 3 kg

Wiadro 5 kg & 10 kg
Torba 5 kg

• Roślinne komórki macierzyste
dla skutecznej regeneracji
i szybszego wzrostu kopyt
• Nawilża i uelastycznia róg
kopytowy
• Zasobny w aminokwasy,
minerały i witaminy

Butelka z pędzlem 450 ml
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HorseCare®

HorseCare®
Meta-Diät®
Mucolyt®

Hippomun® forte

Glucogard®

Glandogard®

VitaComplex sensitiv

VitaMineral sensitiv

Equimeb® Hepa

Siła ziół dla zdrowego
układu oddechowego

Wzmocnienie systemu
odpornościowego

Pomoc dla koni z
zaburzeniami metabolicznymi

Suplementacja w PPID (Dawniej
choroba Cushinga)

Funkcjonalne składniki
odżywcze dla wsparcia
skóry i sierści

W trosce o
metabolizm

Dla zdrowia
wątroby i nerek

• Wyselekcjonowane zioła
o udowodnionym działaniu
• Ułatwia oczyszczanie dróg
oddechowych
• Zmniejsza odruch kaszlu
• Stymuluje układ
odpornościowy

Wiadro 5 kg & 10 kg
Torba 5 kg
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• Odżywia komórki
• Uzupełnienie dawki
odpornościowe i stymuluje
składników odżywczych w
ich aktywność
przypadku koni otyłych
• Szczególnie wskazany w okrei cierpiących na zaburzenia
sach przejściowych i sytuametaboliczne
cjach stresowych
• Usprawnia metabolizm
• Uzupełniająco w przebiegu
cukrów i poprawia wrażliwość
rekonwalescencji, podczas zatkanek na insulinę
wodów i w sezonie wyźrebień • Aktywna ochrona
integralności tkanek twórczych rogu kopytowego
Puszka 1 kg

Wiadro 3 kg & 10 kg

• Łagodzi objawy choroby
• Silne działanie
przeciwutleniające
• Kompleksowe źródło
składników odżywczych

Wiadro 3,75 kg

• W przypadku trudno gojących • Wyselekcjonowane składniki
się ran, uszkodzeń skóry
odżywcze i mikroelementy
i podatności na infekcje
ukierunkowane na poprawę
• Przeciwutleniacze, kompleks
metabolizmu
witamin z grupy B, witami• Bez dodatku miedzi dla
na D3 i cynk w skutecznych
ułatwienia wchłaniania cynku
dawkach
i poprawy stosunku cynku do
• Bezglutenowy i wolny od
miedzi
melasy

Wiadro 3 kg

Wiadro 3 kg

Pasza dla koni ze
schorzeniami nerek i wątroby

• Zawiera ostropest plamisty
• Wspiera regenerację hepato• Wpływa pozytywnie na
cytów
regenerację komórek wątroby
• Zasobna w niezbędne ami• Szczególnie zalecany w
nokwasy
trakcie antybiotykoterapii
i długich kuracji farmakologic- • Zawiera szczególnie odżywcze
zioła, takie jak ostropest plaznych
misty i karczoch

Wiadro 3 kg

Worek papierowy 25 kg
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HorseCare®

HorseCare®

LinuStar®

Hefekultur

Robusan®

Equilizer®

Anti-Stress-Kräuterpellets

Makor®

Vitamin E + Selen

Biotin

Złote siemię
lniane

Ukierunkowane wsparcie
mikroflory jelitowej

Koniec z problemami
trawiennymi!

Pełna koncentracja
i opanowanie

Siła
spokoju

Dla koni szczególnie
podatnych na stres

Skuteczna
cytoprotekcja

Mieszanka poprawiająca
kondycję kopyt

• Dla błyszczącej okrywy
• Odżywia mikrobiom jelitowy
włosowej i prawidłowego
• Usprawnia procesy trawienne
trawienia
• Dostarcza witamin z grupy B
• Bogaty w substancje
śluzotwórcze i kwasy omega-3
• Nie wymaga mielenia i gotowania dzięki zastosowanym
procesom technologicznym

Wiadro 3 & 10 kg
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Puszka 1 kg
Wiadro 2,5 kg

• Pomocny w przypadkach
• Suplement ułatwiający wycipodrażnionych jelit
szenie i zmniejszający objawy
i występowaniu wody kałowej
stresu
• Odżywia fizjologiczną
• Szczególnie pomocny w trakmikroflorę jelitową, wpływając
cie zawodów i transportu
pozytywnie na procesy tra• Nie zawiera substancji
wienne
dopingujących, może być
• Ponad 80 naturalnych ziół
stosowany podczas startów
optymalizujących działanie
mikrobiomu jelitowego
Karton z 28 sztabkami
á 40g

Puszka 1 kg
Wiadro 2,5 kg

• Pozwala zredukować stres w
• Wysoka dawka dobrze
trudnych dla konia sytuacjach
przyswajalnego magnezu
• Działanie oparte o wyseleki witaminy E
cjonowane zioła
• Dla wsparcia tkanki
• Uzupełnia poziom magnezu
mięśniowej, szczególnie w
stymulujący tym samym układ
trakcie intensywnych treninnerwowy
gów i startów
• Szczególnie pomocny przy
zmianach stajni, odsadzaniu
źrebiąt, czy transporcie
Wiadro 3 kg

Puszka 1 kg
Wiadro 3 kg

• Chroni komórki przed
• Kompleksowy suplement
działaniem szkodliwych czynprzyspieszający wzrost rogu
ników
kopytowego
• Usprawnia regenerację tkanki • Usprawnia syntezę biotyny
mięśniowej
w organizmie
• Zwiększa możliwości wyczyno- • Bogata w organiczny cynk,
we koni sportowych
drożdże piwne i aminokwasy
• Nie zawiera zbóż
siarkowe

Puszka 1 kg
Wiadro 2,5 kg

Puszka 1 kg
Wiadro 2,5 kg

25

HorseCare®

Knoblizem®

Magnesium B12

Elektrolyte Hippovit®

Kieselgur

EquiMall® forte

Sorbinum® Mineral

Sorbinum® Calcium

Czosnek odstraszający
owady

Odżywienie tkanki nerwowej
i mięśniowej

Przywraca równowagę
elektrolitową organizmu

Dla mocnej tkanki łącznej,
zdrowych stawów i skóry

Płynny ekstrakt
z drożdży

Minerały na
miarę potrzeb

Zapobiega deficytom
wapnia

• Olejki eteryczne zawarte w czosnku skutecznie
odstraszają owady latające
• Kiełki pszenicy i siemię lniane
ułatwiają regenerację naskórka
• Naturalna siarka odżywia
skórę i jej wytwory

• Dla koni nerwowych i pobudliwych
• Poprawa funkcji układu nerwowego
• Ułatwia koncentrację i pozytywnie wpływa na wydajność
mięśni

• Uzupełnia deficyty minerałów
w organizmie
• Wygodna forma drobnego
pelletu
• Całkowicie naturalne,
stworzone na bazie morskich
składników

• Dla koni o zwiększonym zapotrzebowaniu na wapń
• Zawiera algi, naturalny wapń
z glonów morskich oraz
witaminę C
• Umożliwia prawidłową
mineralizację kości, buforuje
pH żołądka

Wiadro 10 kg
Worek papierowy 25 kg

Wiadro 10 kg
Worek papierowy 25 kg

Wiadro 3 kg & 10 kg
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Puszka 1 kg
Wiadro 2,5 kg

• Sprawnie uzupełnia utracone • Organiczny krzem wspiera
elektrolity
układ ruchu
• Zalecany dla koni intensywnie • Wspomaga stabilność rogu
pocących się i w przypadku
kopytowego i wymianę okrywysokich temperatur powiewy włosowej
trza
• Wysoka akceptacja, można
podawać z wodą

Puszka 1 kg
Wiadro 2,5 kg

Wiadro 4 kg

• Stymuluje apetyt i poprawia
trawienie
• Smaczny i odżywczy
• Odpowiedni dla koni starszych, niejadków i koni intensywnie trenujących

Butelka 700 g

27

Hesta Plus®
Kliniczne suplementy z linii Hesta
Plus® charakteryzują się wysoką
biodostępnością
i
skutecznie
uzupełniają niedobory składników
odżywczych. Dzięki zastosowaniu
związków chelatowych znacznie
zwiększa się wchłanialności substancji z przewodu pokarmowego.
Użyte
w
produktach
Hesta
Plus® funkcjonalne
nukleotydy regenerują kosmki jelitowe i
pozwalają na lepszą absorpcję
składników. Linia Hesta Plus® to
produkty bez zbóż, odpowiednie
dla koni wrzodowych, na dietach
eliminacyjnych i z zaburzeniami
metabolicznymi.

Hesta Plus® Żelazo

Hesta Plus® Miedź

Hesta Plus® Mangan

Hesta Plus® Selen

Hesta Plus® Cynk

Biodostępne mikroelementy
w wysokich dawkach, ukierunkowane na uzupełnienie
niedoborów żelaza

Biodostępne mikroelementy
w wysokich dawkach, ukierunkowane na uzupełnienie
niedoborów miedzi

Biodostępne mikroelementy
w wysokich dawkach, ukierunkowane na uzupełnienie
niedoborów manganu

Biodostępne mikroelementy
w wysokich dawkach, ukierunkowane na uzupełnienie
niedoborów selenu

Biodostępne mikroelementy
w wysokich dawkach, ukierunkowane na uzupełnienie
niedoborów Cynku

Niedobór manganu może
prowadzić do nieprawidłowego
funkcjonowania:
• Tkanki kostnej
• Tkanki mięśniowej
• Układu rozrodczego
• Układu odpornościowego
• Skóry i tarczycy
• Melanocytów

Niedobór selenu może
prowadzić do:
• Zaburzeń przekaźnictwa nerwowego
• Dysfunkcji mięśnia sercowego
• Atrofii mięśniowych
• Zaburzeń krążenia
• Utraty włosów

Niedobór cynku może prowadzić
do:
• Zaburzeń funkcji układu immunologicznego
• Pogorszenia stanu naskórka i
utraty włosów
• Spowolnionego gojenia się ran
• Nadmiernej nerwowości
• Egzemy letniej

Puszka 1 kg

Puszka 1 kg

Puszka 1 kg

Niedobór żelaza może
powodować:
• Anemię
• Podatność na infekcje
• Osłabienie mięśni
• Zmniejszoną wydajność

Puszka 1 kg
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Niedobór miedzi może
prowadzić do:
• Utraty pigmentacji skóry i
włosa
• Osteoporozy
• Wzmożonej nerwowości
• Rozwoju alergii

Puszka 1 kg
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Oleje
Nienasycone
kwasy
tłuszczowe
pochodzące z roślinnych źródeł poprawiają
parametry krwi, nadają sierści blasku
i elastyczności, a także wzmacniają strukturę
kopyt. Będąc składnikiem ścian komórkowych, odgrywają kluczową rolę w procesach regeneracyjnych tkanki nerwowej,
skóry i innych narządów. Zawarty w nich
kwas alfa-linolenowy stymuluje organizm
do samoistnego wytwarzania prostaglandyn, będących jednym z kluczowych elementów układu odpornościowego.
Wysokiej jakości oleje stanowią naturalne,
pozbawione cukru i białek źródło energii dla koni z wrażliwym układem pokarmowym, w niedowadze, lub cierpiących
na alergie. Zgodnie z wynikami badań
przeprowadzonymi w Kentucky Equine
Research, oleje roślinne mogą obniżać
indeks glikemiczny posiłków, w których
skład wchodzą zboża, ułatwiający tym
samym ich trawienie.
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Masz pytania dotyczące
żywienia Twojego konia?
Olej lniany

Olej z czarnuszki

Hippo Linol®

Nasz zespół dietetyków jest do
Twojej dyspozycji!
Skontaktuj się z nami telefonicznie,
lub poprzez stronę internetową.

Tłoczony na zimno,
w pełni naturalny

• Zawiera 50% kwasów
omega-3
• Dzięki tłoczeniu na zimno
zachowuje wartości odżywcze
• Niefiltrowany, powstaje w
procesie sedymentacji

Butelka 750 ml
Kanister 2,5 l & 5 l

Najwyższej jakości olej
tłoczony z czarnuszki siewnej

• Bogaty w kwas gamma-linolenowy
• Stymuluje wydzielanie prostaglandyn
• Zawiera ponad sto aktywnych substancji pochodzenia
roślinnego

Butelka 250 & 750 ml

Mieszanka olejów z nasion
roślin oleistych, kiełków i ziół

• Pozwala zwiększyć poziom
energetyczny bez udziału
zbóż
• Dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych
• Powstaje w procesie tłoczenia
na zimno

Kanister 2,5 l & 5 l

Odpowiedzialny za treść:
HIPPOVET+ DR KRZYSZTOF
MARYCZ
ul.Jesionowa 11, Malin
55-114 Wisznia Mała
Telefon +48 790 250 777
biuro@hippovet.pl
sklep.hippovet.pl
Status: styczeń 2022

31

Rozpiska zywieniowa
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PASZA

PN

WT

Imię właściciela:________________________________________
Numer telefonu właściciela:_____________________________
Numer lekarza weterynarii:_____________________________
Numer kowala:_________________________________________

ŚR

CZ

PT

SO

ND

Pasza objętościowa
(Siano, sieczki,
sianokiszonka)

Pasza treściwa
(musli, pellety, zboża)

Dodatki uzupełniające

Inne

Wytnij tutaj

Owoce i warzywa

