DBAJ

O SWOJEGO KONIA
OD WEWNĄTRZ
I OD ZEWNĄTRZ
DOWIEDZ SIĘ, JAKIE KORZYŚCI MOGĄ CI PRZYNIEŚĆ NASZE PRODUKTY

JAKO

CAVALOR,

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ
TWOJEGO ZESPOŁU
2

OD PIERWSZYCH KROKÓW w świecie sportów jeździeckich
DO UNIKATOWEGO PARTNERSTWA MIĘDZY KONIEM A JEŹDŹCEM:
jesteśmy zawsze z Tobą. TY WYZNACZASZ CEL; MY CIĘ W NIM
WSPIERAMY. Umożliwiamy Ci dokonanie WŁAŚCIWEGO WYBORU,
który wydobędzie z Ciebie i Twojego konia to, co najlepsze. Nie dla
szybkich wyników lecz DLA DŁUGOTERMINOWYCH REZULTATÓW.

JESTEŚMY PO TO ABY WSPIERAĆ
TWOJE AMBICJE
3

CO
NAS
WYRÓŻNIA?

1

BRAK JEDNOSKŁADNIKOWYCH
FORMUŁ

Wszystkie nasze produkty są skomponowane z wielu
aktywnych składników. Dla każdej formuły, wybieramy po
wielu testach, kombinacje składników, które naprawdę
robią różnicę. Dobierając surowce, stawiamy sobie
wysoko poprzeczkę i wybieramy tylko te najlepszej jakości.
Gwarantujemy więc najwyższą jakość naszym Klientom.

ODŻYWIANIE

4
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POŁĄCZENIE NAUKI
I PRAKTYKI

Badania naukowe są podstawą każdego produktu Cavalor.
Kierujemy się inspiracjami z naszej codziennej praktyki
i wiedzą naukową we wszystkim co robimy. Z wizjonerskim
podejściem zgłębiamy najnowsze obszary wiedzy. Wszystkie
produkty Cavalor są całkowicie przetestowane pod kątem
zarówno bezpieczeństwa, jak i skuteczności więc tam gdzie
liczy się wynik, nasi Klienci mogą zawsze na nas polegać.
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ZDROWY WEWNĄTRZ
I OD ZEWNĄTRZ

Prawdziwe zdrowie zaczyna się od wewnątrz. Zdrowa karma
dostosowana do potrzeb konia to podstawa optymalnego
zdrowia. Uzupełniamy ją produktami do pielęgnacji, które
naprawdę efektywnie działają. Chcemy umożliwić naszym
Klientom maksymalne korzystanie z relacji z koniem.

SKUPIAMY się na ZDROWIU
WEWNĄTRZ I OD ZEWNĄTRZ.
Nasze produkty - pasze,
suplementy i produkty
pielęgnacyjne - są odpowiedzią
na POTRZEBY TWOJEGO KONIA
na każdym etapie życia, w różnych
dziedzinach sportowych
i w przypadku specjalnych potrzeb.
Ponieważ KOŃ,
będący ZADOWOLONYM
I ZDROWYM SPORTOWCEM,
to nasz największy skarb.

SUPLEMENTY

PIELĘGNACJA
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CAVALOR
HARMONY
JAKIE PASZE SĄ ODPOWIEDNIE
DLA MOJEGO KONIA?
Twój szczęśliwy, zdrowy koń. Razem spełniacie swoje marzenia
i cele. Dobre odżywianie to podstawa wszystkiego. Ale jaka
karma jest najbardziej odpowiednia dla Twojego konia?
Istnieje wiele różnych rodzajów karm dla koni. I to dobrze:
każdy koń jest wyjątkowy i ma inne potrzeby żywieniowe.
To jakiej karmy, której potrzebuje Twój koń, zależy od jego
rasy, wagi i wieku, w połączeniu z ilością wykonywanych
ćwiczeń. Twój koń może również mieć dodatkowe, specjalne
potrzeby dla optymalnego zdrowia, które nalezy wziąć pod
uwagę przy wyborze karmy.
Dobra pasza objętościowa i wystarczająca ilość wody
to podstawa diety każdego konia. W zależności od
potrzeb Twojego konia jest ona uzupełniana koncentratem
i ewentualnie suplementami. Chcesz wiedzieć, która
kombinacja jest najlepsza dla Twojego konia? Odwiedź
www.mycavalor.com To narzędzie oferuje spersonalizowane
porady żywieniowe w zaledwie kilku krokach.
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ODPOCZYNEK I REKREACJA - LIMITOWANA DAWKA ENERGII

STRUCOMIX ORIGINAL

TRADITION MIX/PELLET

Smaczna, bogata w błonnik i zioła mieszanka podstawowa
dla dobrej kondycji (lekka i średnia praca)

Mieszanka dla koni w spoczynku lub wykonujących
lekką pracę

Pełna smaku - idealna dla koni wybrednych
• Zachęcający aromat, dobre pobieranie

Bez owsa
• Formuła bez owsa
• Zapobiega objawom tzw. „gorącej diety”

Lekkostrawna – zawiera probiotyki i zioła
• Muesli z błonnikiem, ekstrudowanymi ziarnami,
probiotykami i ziołami
- dla prawidłowego funkcjonowania jelit
- wspomaga naturalną odporność 		
- pomaga utrzymać konia w dobrej kondycji

Poziom energii
• Odpowiednia dla spoczynku
i lekkiej pracy

Bez owsa – idealna dla sportów rekreacyjnych
• Limitowana dawka energii, która pomaga
utrzymać odpowiednią kondycję
• Formuła bez owsa – zapobiega objawowm tzw. „gorącej diety”

Strucomix original

Dorosły koń - sporty rekreacyjne

Dostępna w

Na 100 kg masy ciała min. 300 g max. 700 g

15 kg | 400 kg (XL box)

Dorosły koń, dla koni rekreacyjnych

Dostępna w

Tradition Mix

Na 100 kg masy ciała min. 400 g max. 600 g

20 kg | 500 kg (XL box)

Tradition Pellet

Na 100 kg masy ciała min. 400 g max. 600 g

20 kg | 700 kg (XL box)

TRADITION APPLE MIX

STRUCOMIX PONY

Mieszanka z płatkami suszonego jabłka dla koni w spoczynku
i wykonujących lekką pracę

Uniwersalna mieszanka dla kucy

Idealnie dostosowana do kucy
• Kuce mają tendencję do łatwego przybierania
na wadze
• Dostosowana do potrzeb odżywczych kucy

Pełna smaku
• Bogata w płatki suszonego jabłka,
które konie uwielbiają

Lekkostrawna – zawiera probiotyki
• Muesli z błonnikiem, dmuchanymi ziarnami,
probiotykam
– dla dobrej kondycji jelit i wspomagania naturalnej
odporności

Bez owsa
• Formuła bez owsa
• Zapobiega objawom tzw. „gorącej diety”
Poziom energii
• Odpowiednia dla spoczynku
i lekkiej pracy

Bez owsa – idealna dla sportów rekreacyjnych
• Limitowana dawka energii, która pomaga utrzymać
odpowiednią kondycję
• Formuła bez owsa - zapobiega objawom tzw. „gorącej
diety”

Strucomix pony

Dla kucy – sporty rekreacyjne

Dostępna w

Na 100 kg masy ciała min. 300 g max. 550 g

15 kg

Tradition Apple

Dorosły koń, dla koni rekreacyjnych

Dostępna w

Na 100 kg masy ciała min. 400 g max. 600 g

20 kg
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CAVALOR
SPORT
TWÓJ KOŃ JEST W SZCZYTOWEJ
FORMIE TYLKO GDY JEGO MIĘŚNIE
SĄ W DOSKONAŁEJ KONDYCJI
W ciele konia jest ponad 700 mięśni. Każdy mięsień
ma swoją własną funkcję: poruszanie się, oddychanie,
trawienie. Dobrze rozwinięte mięśnie są kluczowe dla
zdrowia i wydajności Twojego konia sportowego.
Najważniejsze elementy to dobry trening połączony
ze zbilansowanym odżywianiem.
C h c e s z w e s p r ze ć roz w ó j m i ę ś n i s w o j e g o ko n i a
sportowego? Musisz upewnić się, że jego racja żywieniowa
zawiera wystarczającą ilość budulcowych składników
odżywczych i niezbędną energię. Białka i aminokwasy
to cząsteczki budulcowe w organiźmie. Białka (a więc
i niezbędne aminokwasy) są potrzebne do wzrostu,
rozwoju, a także do regeneracji mięśni. Rozwój i utrzymanie
mięśni w dobrej kondycji pochłania dużo energii.
Czy dostarczasz koniowi wystarczającą ilość białka,
ale niewystarczającą ilość energii? Jeśli tak, to Twój
koń nie będzie w stanie zbudować odpowiedniej masy
mięśniowej. Twój koń pozyskuje energię ze skrobi, cukru
i tłuszczu. Cavalor oferuje szeroką gamę suplementów
wspomagających mięśnie, stawy i ścięgna.
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ODPOWIEDNIA ENERGIA DLA DOSKONAŁYCH WYNIKÓW

ACTION MIX

ACTION PELLET

Mieszanka sportowa dla koni sportowych

Granulat sportowy dla koni sportowych

Skoncentrowana energia, zapewniająca najwyższą
wydajność
• Po wchłonięciu energia jest natychmiast uwalniana,
aby zapewnić optymalne wyniki sportowe

Skoncentrowana energia, zapewniająca najwyższą
wydajność
• Po wchłonięciu energia jest natychmiast uwalniana,
aby zapewnić optymalne wyniki sportowe

Wspiera trawienie
• Zawiera probiotyki
• Płatki zbożowe

Wspiera trawienie
• Zawiera probiotyki
• Duży, 10 mm granulat, stymulujący przeżuwanie

Dostępna w
Action Mix

Na 100 kg masy ciała min. 400 g max. 650 g

20 kg | 500 kg (XL box)

WESTERN MIX

Dostępna w
Action Pellet

Na 100 kg masy ciała min. 400 g max. 650 g

PERFOMIX

Bogata w białko mieszanka dla koni westernowych

Mieszanka sportowa zapewniajaca dużą dawkę energii

Skoncentrowana energia, zapewniająca najwyższą
wydajność
• Po wchłonięciu energia jest natychmiast uwalniana,
aby zapewnić optymalne wyniki sportowe

Skoncentrowana energia, zapewniająca najwyższą
wydajność
• Po wchłonięciu energia jest natychmiast uwalniana,
aby zapewnić optymalne wyniki sportowe

Lekkostrawna – zawiera prebiotyki i probiotyki
• Dmuchane ziarna dla lepszego trawienia
• Prebiotyki i probiotyki dla optymalnej pracy jelit,
będącej podstawą dobrej, naturalnej odporności

Lekkostrawna – zawiera prebiotyki i probiotyki
• Dmuchane ziarna dla lepszego trawienia
• Prebiotyki i probiotyki dla optymalnej pracy jelit,
będącej podstawą dobrej, naturalnej odporności

Zawiera witaminy i minerały niezbędne do osiągania
wyników sportowych
• Wspiera metabolizm energetyczny
• Minerały zapewniają odpowiednie nawodnienie
i wspomagają doskonale rozwinięte mięśnie, szkielet,
więzadła i ścięgna

Zawiera witaminy i minerały niezbędne do osiągania
wyników sportowych
• Wspiera metabolizm energetyczny
• Minerały zapewniają odpowiednie nawodnienie
i wspomagają mięśniei kości

Dostępna w
Western Mix

Na 100 kg masy ciała min. 400 g max. 650 g

20 kg | 500 kg (XL box)

20 kg

Dostępna w
Perfomix

Na 100 kg masy ciała min. 400 g max. 650 g

20 kg | 500 kg (XL box)
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ENDURIX

Mieszanka dla koni sportowych, poddawanych
długotrwałemu wysiłkowi
„Zamrożona energia” dla długotrwałej wytrzymałości
• Zbilansowany skład zapewnia powolne uwalnianie
energii i długotrwałe działanie
Lekkostrawna – zawiera prebiotyki i probiotyki
• Dmuchane ziarna dla lepszego trawienia
• Prebiotyki i probiotyki dla optymalnej pracy jelit,
będącej podstawą dobrej, naturalnej odporności
Zawiera witaminy i minerały niezbędne do sportów
wytrzymałościowych
• Wspiera metabolizm energetyczny
• Minerały zapewniają odpowiednie nawodnienie
i wspomagają kości oraz mięśnie podczas
długotrwałego wysiłku
Dostępna w
Endurix

Na 100 kg masy ciała min. 600 g max. 800 g

20 kg | 450 kg (XL box)

SUPERFORCE

Mieszanka dla koni sportowych, poddawanych
krótkotrwałemu wysiłkowi
Natychmiastowa energia dla intensywnych wysiłków
• Zbilansowany skład, który daje prawdziwy zastrzyk
energii i gwarantuje wydajność
Lekkostrawna – zawiera prebiotyki i probiotyki
• Dmuchane ziarna dla lepszego trawienia
• Prebiotyki i probiotyki dla optymalnej pracy jelit,
będącej podstawą dobrej, naturalnej odporności
Zawiera witaminy i minerały niezbędne do krótkich,
ale intensywnych wysiłków
• Wspiera metabolizm energetyczny
• Minerały zapewniają odpowiednie nawodnienie
i wspomagają kości oraz mięśnie podczas
intensywnego wysiłku
Dostępna w
Superforce
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Na 100 kg masy ciała min. 500 g max. 800 g

20 kg

ODPOWIEDNIA ENERGIA DLA DOSKONAŁYCH WYNIKÓW

SHINE & SHOW

POW’RED PERFORMANCE

Dla lśniącej sierści

Zapewnia energię i wytrzymałość

• Dla wsparcia czerwonych krwinek
Wysoki procent naturalnych olejów dla błyszczącej
sierści i zdrowej skóry
• Idealna dla koni pokazowych
• Tłuszcze stanowią również bezpieczne źródło energii

• Zapewnia maksymalną witalność i wytrzymałość
• Idealny przy długotrwałym wysiłku
Źrebaki, kuce i młode konie: 25 ml/dzień | Konie dorosłe: 25-50 ml/dzień

Zawiera wysokostrawne białka
• Przyczynia się do dobrego umięśnienia

Dostępne w: 2 L i 5 L

Lekkostrawna – zawiera prebiotyki i probiotyki
• Prebiotyki i probiotyki dla optymalnej pracy jelit,
będącej podstawą dobrej, naturalnej odporności

KICK UP
Dostępna w

Shine & Show

Na 100 kg masy ciała min. 450 g max. 700 g

20 kg

Dla zachowania wysokiej wydajności
• Dla utrzymania energii koni na idealnym poziomie podczas
długotrwałych zawodów
• Dla zapewnienia ospałym i zmęczonym koniom powrotu
do formy w ciągu dwóch dni

FIFTY-FIFTY

• Idealny dla koni flegmatycznych

Balancer energetyczny

Kuce, konie rekreacyjne: 25 ml/dzień | Konie sportowe: 50 ml/dzień

Natychmiastowa energia dla szybkiego wysiłku
• Zbilansowany skład zapewniający zastrzyk energii

Dostępne w: 1 L

Lekkostrawny – zawiera prebiotyki i probiotyki
• Dmuchane ziarna dla lepszego trawienia
• Prebiotyki i probiotyki dla optymalnej pracy jelit

AN ENERGY BOOST

Natychmiastowa dawka extra energii

Zawiera witaminy i minerały niezbędne przy
wykonywaniu wysiłków sportowych
• Wspiera metabolizm energetyczny
• Minerały zapewniają odpowiednie nawodnienie

• Dla koni sportowych, które muszą wykonywać krótkie
i intensywne wysiłki
• Mix elektrolitów, witamin, aminokwasów, cukrów i soli

Formuła bez owsa
• Idealny jako dodatek do Twojej gospodarskiej paszy
ziarnowej

• Wspomaga regenerację po wysiłku
Podawać pół godziny przed i/lub bezpośrednio po wysiłku.
Kuce, konie rekreacyjne: ½ strzykawki | Konie dorosłe: 1 strzykawka
Dostępna w

Fifty-Fifty

Na 100 kg masy ciała min. 300 g max. 400 g

Dostępne w: 60 g

20 kg | 500 kg (XL box)
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CAVALOR
BALANCER
CO TO JEST BALANCER DLA KONI?
S ą to z b i l a n sowa n e m i esza n k i , u z u p e ł n i aj ą ce
karmę Twojego konia. Używasz tych mieszanek,
aby zbilansować odpowiednio dawkę pokarmową
- stąd słowo „balancer”. Możesz użyć balancera, aby
uzupełnić zapotrzebowanie na witaminy i minerały
(LINIA NUTRI). Możesz także użyć balancera jako
(tymczasowego) suplementu w celu zaspokojenia
określonych potrzeb, takich jak rozwój mięśni
(VITAMINO), przyrost masy ciała (WHOLEGAIN) lub
w celu zapewnienia zastrzyku energii (FIFTY-FIFTY).
Możesz używać balancera Cavalor w połączeniu
z własnym planem żywieniowym.
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ZRÓWNOWAŻONE ODŻYWIANIE DOPASOWANE DO TWOJEGO KONIA

NUTRI GROW

VITAMINO

Mix minerałów i witamin dla koni rosnących i klaczy
w okresie rozpłodu

Proteinowy balancer dla wybitnego umięśnienia
Wspomaga wzrost masy mięśniowej i najwyższą kondycję
• Vitamino zawiera idealny profil aminokwasowy
dla rozwoju mięśni konia

• Gdy pasza zawiera niewystarczającą ilość witamin
i minerałów
• Dla źrebiąt, młodych koni i klaczy w okresie rozpłodu

Łatwostrawne białka - idealny profil aminokwasowy
• Z wysokiej jakości białkiem, bogatym w niezbędne
aminokwasy w odpowiednich proporcjach zbliżonych
do naturalnego zapotrzebowania konia i trawionych
w jelicie cienkim, co oznacza, że mogą pomóc
w budowie masy mięśniowej.

Źrebięta i kuce: 100 g/dzień | Młode konie: 150 g/dzień |
Klacze w okresie ciąży i laktacji: 200 g/dzień
Dostępne w: 5 kg i 20 kg

Z witaminami i minerałami
• Zawiera witaminy, pierwiastki śladowe i minerały
dla utrzymania odpowiednio zbilansowanej racji
żywieniowej

VitAmino

Dawkowanie

Dostępne w

Na 100 kg masy ciała min. 100 g - max. 125 g (koń dorosły)
Na 100 kg masy ciała min. 100 g - max. 200 g (koń starszy/geriatryczny)
Na 100 kg masy ciała min. 100 g - max. 200 g (koń sportowy)

20 kg

NUTRI SUPPORT
Mix minerałów i witamin

• Gdy pasza zawiera niewystarczającą ilość witamin
i minerałów

WHOLEGAIN

Balancer tłuszczowy, będący źródłem wolno uwalnianej energii,
zapewnia bezpieczny przyrost masy ciała i błyszczącą sierść

• Dla koni rekreacyjnych
Kuce i konie rekreacyjne: 50 g/dzień | Konie sportowe: 100 g/dzień

Bezpieczny przyrost masy ciała
• Dzięki łatwo przyswajalnej mieszance tłuszczy

Dostępne w: 5 kg i 20 kg

Shine & Show
• Błyszcząca sierść, dzięki efektywnemu stosunkowi
kwasów omega-3 i omega-6

NUTRI PLUS

Wolno uwalniana energia z tłuszczu
• Energia, pochodząca z tłuszczu jest uwalniana
powoli i przez długi czas

Mix minerałów i witamin dla koni sportowych
• Gdy pasza zawiera niewystarczającą ilość witamin
i minerałów

Zawiera witaminy i minerały
• Składniki niezbędne przy sportach wytrzymałościowych,
dodatek witamin z grupy B wspiera metabolizm energetyczny

Wholegain

Dawkowanie

Dostępne w

Na 100 kg masy ciała min. 50 g (dla lśniącej sierści)
Na 100 kg masy ciała min. 75 g max .150 g (dla wolno uwalnianej energii)
Na 100 kg masy ciała min. 150 g (na przyrost masy ciała)

20 kg

• Dla koni sportowych
Kuce i konie rekreacyjne: 100 g/dzień | Konie sportowe: 150 g/dzień
Dostępne w: 5 kg i 20 kg
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PIANISSIMO

Formuła bez owsa
Opracowana specjalnie dla nerwowych koni sportowych
Formuła bez owsa o niskiej zawartości białka
• Zapewnia spokojniejsze zachowanie
• Zapobiega objawom tzw. „gorącej diety”
Wolno uwalniana energia
• Zbilansowana formuła z odpowiednią kombinacją
włókna i tłuszczu, które zapewniają powoli uwalnianą
energię
Lekkostrawna – zawiera prebiotyki i probiotyki
• Dmuchane ziarna dla lepszego trawienia
• Prebiotyki i probiotyki dla optymalnej pracy jelit,
będącej podstawą dobrej, naturalnej odporności
Dostępne w
Pianissimo

Na 100 kg masy ciała min. 350 g max. 650 g

CALM

Dla większego skupienia
• Relaksujący i kojący nerwy
• Dla młodych, nerwowych koni
• Dla wrażliwych, młodych koni
Konie i kuce: 45 g/dzień
Dostępne w: 800 g i 2 kg
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20 kg | 500 kg (XL box)

DLA DOSKONAŁYCH OSIĄGNIĘĆ

SOZEN

Dla uspokojenia narowistych koni

BRONCHIX PURE

Intensywnie wspomaga oddychanie

• Efekt relaksujący i kojący nerwy

• Koi i oczyszcza drogi oddechowe

• Dla nerwowych i temperamentnych koni

• Wspiera górne i dolne drogi oddechowe, zapewnia
dokładne oczyszczenie

• Idealny dla koni podatnych na stres związany z zawodami
Konie i kucyki: 20 g/dzień
Dostępne w: 400 g i 1.5 kg

• Zmniejsza podrażnienia i wspiera budowę długotrwałej
odporności
50 g/dzień przez 40 dni
Dostępne w: 1 kg

TAKE IT EASY

Szybka kontrola stresu, dla uspokojenia i skupienia konia
na linii startu
• Zawiera magnez, tryptofan i witaminy z grupy B
• Sprzyja wyciszeniu i odprężeniu
• Idealny dla okazjonalnego użytku np. podczas zawodów

BRONCHIX LIQ
Dla spokojnego oddechu

• Ma kojący wpływ na drogi oddechowe
• Sposób na szybkie udrożnienie dróg oddechowych
• Efektywnie działa na drażniący kaszel i lepki śluz albo tuż
przed zwiększonym wysiłkiem

Dla optymalnego rezultatu:
20 g przed wieczorem, 20 g rano i 20 g na godzinę przed stresującą sytuacją

2 x 25 ml/dzień, przynajmniej przez 5 dni
Max 100 ml/koń/dzień

Dostępne w: 60 g

Dostępne w: 1 L

TAKE IT EASY FORTE

BROCHIX PULMO – LIQ & PASTE

Łagodzi niepokój i skutki stresu oraz wspomaga
koncentrację
• Mocne uspokojenie
• Wspomaga oddychanie i krążenie krwi, zapewniając
optymalną kontrolę stresu
Dla optymalnego rezultatu:
20 g przed wieczorem, 20 g rano i 20 g na godzinę przed stresującą sytuacją.
Maksymalnie trzy strzykawki dziennie

Dla wsparcia płuc i zwiększenia ich wydajności podczas wysiłku
• Poprawia oddychanie
• Efekty udowodnione naukowo
Jako przygotowanie do intensywnego wysiłku: 20 g/dzień (1/3 strzykawki)
przez co najmniej 6 do 15 dni
W dniu intensywnego wysiłku: 30 g (½ strzykawki)) dzień przed
i w poranek wysiłku
Dostępne w: 60 g i 1 L

Dostępne w: 60 g
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Nieuw Beeld
“POCIĆ SIĘ JAK KOŃ”
...to powiedzenie oparte na faktach. Koń podczas
wysiłku może wypocić 15-20 litrów na godzinę.
Koń, tak jak człowiek, poci się, aby utrzymać
odpowiednią temperaturę ciała. W ten sposób
traci ważne minerały, zwane także elektrolitami.
Elektrolity zapewniają nie tylko dobrą równowagę
płynów; zapobiegają również skurczom mięśni
i sprzyjają szybszej regeneracji po ciężkim treningu lub
stresujących zawodach. Podając koniowi elektrolity
po intensywnym wypoceniu w odpowiednim czasie,
zapewniasz mu optymalną regenerację i dostateczne
nawodnienie.
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REGENERACJA PO ZAWODACH

MASH & MIX

COOLSENS

Sportowy mesz. Idealny do szybkiej regeneracji

Odżywka w płynie, rewitalizująca mięśnie i ciało

Idealny do regeneracji – bogaty w elektrolity
• Sprawdza się po zawodach i treningach
• Idealny także podczas zimnych, zimowych dni

• Odpręża mięśnie po wysiłku

Wysoce urozmaicony mesz z lekkostrawnymi
składnikami
• Preparowane ziarna, płatki zbożowe, otręby, siemię
lniane, prebiotyki, suszone warzywa

• Neutralne pH

• Wspiera regenerację

Rozcieńczyć w zimnej wodzie, aż do uzyskania pożądanego stężenia.
Nakładać gąbką skupiając się na zadzie i kończynach.

• Namaczać 15 min przed podaniem

Dostępne w: 500 ml i 2 L

Dostępne w
Mash & Mix

Na 100 kg masy ciała min. 200 g max. 350 g

1,5 kg | 15 kg

ICE CLAY

Naturalna glinka chłodząca nogi
• Idealnie relaksuje przeciążone nogi i zapobiega obrzękom

ELECTROLYTE BALANCE
Mieszanka elektrolitów w proszku

• Uzupełnia elektrolity wydalone z organizmu podczas
ciężkiego wysiłku
• Ma pozytywny wpływ na zdolność regeneracji
Konie i kuce: 45 g/dzień

• Zawiera arnikę
Szybkie chłodzenie:
Nałożyć grubą warstwę na zmęczone ścięgna, pozostawić do wyschnięcia,
a następnie spłukać zimną wodą.
Wolne chłodzenie:
Nałożyć grubą warstwę na zmęczone ścięgna, następnie owinąć mokrym
papierem i zabandażować.
Dostępne w: 4 kg i 8 kg

Dostępne w: 800 g i 5 kg

ELECTROLIQ BALANCE
Mieszanka elektrolitów w płynie

• Uzupełnia elektrolity wydalone z organizmu podczas
ciężkiego wysiłku
• Ma pozytywny wpływ na zdolność regeneracji
Kuce i konie rekreacyjne: 30 ml /dzień | Konie sportowe: 50 ml /dzień

MUSCLE COOLER

Żel chłodzący mięśnie i ścięgna, wspomagający
regenerację po wysiłku
• Idealny dla konia i jeźdźca
• Natychmiastowy efekt
• Można aplikować pod bandażem
Dostępne w: 1 L

Dostępne w: 1 L i 5 L
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MUSCLE MOTION
Dla wsparcia mięśni

• Na zdrowe i sprężyste mięśnie
• Chroni komórki mięśniowe
• Zapobiega zakwaszeniu i uszkodzeniom mięśni
Na dzień: 2 x 15 g – max 120 g/koń/dzień

MUSCLE FORCE
Dla większej siły mięśni

• Strukturalnie zwiększa masę mięśniową, zapewniając
długotrwałe efekty
• Sprzyja zwiększeniu masy mięśniowej i spowalnia
zanik mięśni
• szczególnie widoczne u koni trenujących

Dostępne w: 1 kg i 5 kg

Kuce i konie rekreacyjne: 30 g/dzień | Konie sportowe: 45 g/dzień

MUSCLE FIT

Dostępne w: 2 kg i 5 kg

Dla właściwego działania mięśni
• Wspiera dobrą kondycję mięśni w trakcie i po intensywnym wysiłku
• Zmniejsza gromadzenie się kwasu mlekowego i stymuluje jego
usuwanie
• Podawaj dwa dni przed, w trakcie i jeden dzień po zawodach
aby zapewnić ochronę mięśni przed zakwaszeniem
2 dni przed zawodami do 1 dnia po zawodach: 30 g/dzień
W razie bólu mięśni: 30 g/dzięń przez 30 dni
Max. 120 g/koń/dzień
Dostępne w: 2 kg i 5 kg

LACTATEC

Dla ciężko pracujących mięśni
• Optymalizuje pracę mięśni i zmniejsza ich uszkodzenia
• Przygotowuje konia do zawodów, zapewniając zdrowe mięśnie
na starcie

ELASTYCZNOŚĆ MIĘŚNI, A SIŁA
MIĘŚNI
W ciele konia znajduje się ponad 700 mięśni.
Liczba komórek mięśniowych, które ma koń, jest już
określona przy urodzeniu, więc nie może on wytworzyć
dodatkowych. Jednak koń może rozwinąć dodatkową
siłę mięśni. Z biegiem czasu mięsień dostosowuje się
do wymaganego wysiłku. Poprzez regularny trening
i zwiększanie intensywności, mięśnie Twojego konia
stają się mocniejsze i zwiększają swoją masę.

• Wspiera renenerację mięśni i zapobiega napięciu mięśni
Razem z pożywieniem: 30 g/dzień
W przypadku silnego zakwaszenia:
Czterotygodniowy cykl, po którym należy podać 2 dni przed do 1 dnia
po zawodach lub intensywnym wysiłku
Max 45g/dzień/koń
Dostępne w: proszek 2 kg, 5 kg
Okazjonalne użycie: 1 strzykawka (miarka)/dzień ½ strzykawki
wieczór przed oraz ½ rano w dniu wysiłku
Dostępne w: 60 g
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Aby zbudować masę mięśniową konia, musisz zapewnić
mu odpowiednie źródła energii i budulca w postaci
białka i aminokwasów. Aby mięśnie były sprężyste, koń
potrzebuje odpowiedniej ilości witamin i minerałów.

UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI – ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN I STAWÓW

ARTI MOTION

Dla optymalnego wsparcia ścięgien i stawów

FREEBUTE GEL
Uśmierza ból

• Dla utrzymania zdrowych kości

• Uśmierza ból i pomaga zregenerować uszkodzone tkanki

• Podtrzymuje efekty uzyskane przez stosowanie
Cavalor Arti Matrix

• Pobudza krążenie krwi

• Dla koni młodych, w spoczynku i zapobiegawczo
dla koni sportowych

• W 100% naturalny
Dostępne w: 200 ml lub 2 L z dozownikiem z pompką

Kuce i konie rekreacyjne: 30 g/dzień | Konie sportowe: 45 g/dzień
Dostępne w: 2 kg i 5 kg

ARTI MATRIX

Dla optymalnego wsparcia ścięgien i stawów
• Ze składnikami odżywczymi wspierającymi
układ ruchu
• Unikalny suplement na stawy, który działa na kilku
poziomach i rozwiązuje różnorodne problemy
z układem ruchu
• Dla koni sportowych intensywnie pracujących
Kuce i konie rekreacyjne: 30 g/dzień | Konie sportowe: 45 g/dzień

FREEBUTE

Uśmierza ból; zapewnia szybką ulgę
• Wspiera mięśnie i gwarantuje zwiększoną mobilność
• Zapewnia lepsze samopoczucie konia
• Doskonały do długofalowego stosowania
W oparciu o potrzeby Twojego konia: 5-10 tabletek/dzień
Max. 25 tabletek/dzień/konia
Dostępne w: 90 tabletek

Dostępne w: 2 kg i 5 kg

ARTITEC

Dla optymalnego wsparcia pracujących ścięgien i stawów
• Dla optymalnej ochrony układu ruchu podczas
intensywnego wysiłku
• Suplement w formie bardzo smacznego płynu
• Efekty potwierdzone naukowo

FREEBUTE PASTE
Efektywne zmniejszenie bólu

• Wspiera mięśnie i gwarantuje zwiększoną mobilność
• Zapobiega negatywnym skutkom przeciążenia
• Idealny do okazyjnego stosowania, np. podczas zawodów
30-60 g w wieczór przed treningiem, 30-60 g rano, po treningu

Konie sportowe i wyczynowe: 2 do 3 x 30 ml/dzień

Dostępne w: 60 mg strzykawka

Dostępne w: 2 L i 5 L
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CAVALOR
FIBER CARE
CZY DIETA O NISKIEJ ILOŚCI CUKRU
I SKROBI BYŁABY WSKAZANA
DLA TWOJEGO KONIA?
Koń otrzymuje z pożywienia różne składniki odżywcze,
w tym cukier i skrobię. Są one obecne nie tylko
w koncentratach, ale także w paszy objętościowej.
Są bardzo potrzebnym paliwem do osiągania
odpowiednich rezultatów i regeneracji większości koni.
Są jednak konie, które z powodu problemów takich jak
rozregulowanie insuliny, ochwat i otyłość są wrażliwe
na cukier i skrobię. Dieta uboga w cukier i skrobię
p o m a g a u t r z y m a ć sta b i l n y p oz i o m g l u koz y
we krwi. W tej kwestii jednak nie skupiaj się tylko
na paszy treściwej, ale także na poziomie tych
składników w paszy objętościowej, którą karmisz.
To bowiem znacznie więcej kilogramów dziennie.
Po ł ą cze n i e roz re g u l owa n i a i n s u l i ny, o c h wa t u
i otyłości nazywa się zespołem metabolicznym koni
(EMS).
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DLA KONI WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEGO WSPARCIA

FIBER GASTRO

FIBERFORCE

Siła włókna dla optymalnej pracy żołądka

Bogata we włókno dla zrównoważonej pracy jelit

Bogata we włókno dla optymalnej pracy żołądka
• Wysoka zawartość włókna
- mix lucerny, trawy abisyńskiej oraz wysłodków buraczanych
- zawiera 8% tymotki
• Idealna do stymulacji produkcji śliny w celu zneutralizowania kwasu
żołądkowego

Optymalne wsparcie jelit
• Wysoka zawartość błonnika

- zbilansowana mieszanka lucerny, trawy abisyńskiej
i wysłodków buraczanych
- zawiera 8% łodyg lucerny

• Prebiotyki i probiotyki

- wspiera florę jelitową i poprawia ogólny stan jelit

Wzbogacona buforami kwasowości
• Mieszanka ziół chroni ścianę żołądka przed podrażnieniami
• Korygujący wpływ na utrzymanie neutralnego pH w żołądku

Niski poziom cukru i skrobi – idealna dla koni wrażliwych
• Zaprojektowana tak, aby zawierała mało
niestrukturalnych węglowodanów, co powoduje
niski poziom glukozy i insuliny we krwi.
• Bezpieczna dla koni podatnych na choroby metaboliczne.
• Z ekstrudowanym ziarnem dla dobrego trawienia.

Uboga w skrobię i cukier - zawiera kozieradkę
• Utrzymuje równowagę glukozy i insuliny we krwi - idealna
dla koni z problemami żołądkowymi
• Kozieradka jest wyjątkowo smaczna, co pobudza apetyt
• Z ekstrudowanym ziarnem dla dobrego trawienia, nie zawiera
całych ziaren

Energia z tłuszczu i błonnika
• Zapewnia powolne uwalnianie energii

Energia z tłuszczu i włókna
• Zapewnia powolne uwalnianie energii
Dostępne w

Fiberforce Mix Muesli

Na 100 kg masy ciała min. 500 g max. 2000 g

15 kg | 500 kg (XL box)

FIBER SILHOUETTE

Dostępne w
Fiberforce Gastro Muesli

Na 100 kg masy ciała min. 500 g max. 1000 g

STRUCOMIX SENIOR

Mieszanka bogata w błonnik i białko - bezpieczna utraty wagi

Mieszanka bogata w błonnik i białko, dla dobrego zdrowia
i samopoczucia starszych koni

Zdrowa utrata wagi
• Ograniczając spożycie energii, ważne jest, aby zaspokoić
zapotrzebowanie na inne niezbędne składniki odżywcze,
takie jak białko, witaminy i minerały.

Z dodatkowym białkiem - bogata w kwasy omega 3 i 6,
minerały i witaminy
• Białko: dla utrzymania wagi i zachowania masy mięśniowej
• Kwasy tłuszczowe omega-3 i 6, minerały i witaminy:
dla zachowania zdrowia i wsparcia odporności
Dobrze przyswajana, lekkostrawna, zawiera prebiotyki
i probiotyki
• Łatwa do przeżuwania i trawienia, dzięki zawartości głównie
ekstrudowanych ziaren i wysokiej jakości białka.
• Bogata we włókno, zawiera prebiotyki i probiotyki dla
wsparcia jelit.

Redukcja tłuszczu, nie mięśni
• Zawiera wysokiej jakości, lekkostrawne białko o profilu
aminokwasowym bardzo zbliżonym do mięśni konia.
Dzięki temu masa mięśniowa konia nie zmniejsza się
wraz z utratą wagi.
Niska zawartość skrobi i cukru - energia z tłuszczu (niska
przyswajalność kalorii)
• Oprócz ograniczenia ilości paszy, zwiększ intensywność
wysiłku fizycznego, aby uzyskać jak najbardziej efektywny
wynik.
• Pamiętaj, aby sprawdzić również profil żywieniowy
paszy objętościowej.

Formuła bez owsa
• Idealna dla zapewnienia spokojnego zachowania konia

Dostępne w
Silhouette Muesli

Na 100 kg masy ciała min. 150 g max. 250 g

15 kg

20 kg

Dostępne w
Strucomix Senior Muesli

Na 100 kg masy ciała min. 450 g max. 750 g

20 kg
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CZY MÓJ KOŃ JEST ZA GRUBY? ZA CHUDY? CZY MA IDEALNĄ
SYLWETKĘ?
Koń potrzebuje paszy aby prawidłowo funkcjonować i wykonywać pracę jaką
mu wyznaczyłeś. Jeśli dostarczysz więcej pożywienia niż potrzeba, Twój koń przybierze
na wadze. Jeśli jednak nie dostarczysz go w wystarczającej ilości, Twój koń straci
na wadze i nie będzie w stanie rozwinąć mięśni. Oczywiście chciałbyś, aby Twój koń miał
odpowiednią wagę. BCS (ocena kondycji ciała) to dobry sposób na określenie, czy Twój
koń jest za gruby, za chudy lub w sam raz pod względem wagi.

Wskaźnik
Waga dorosłego konia danej rasy
LW = live weight in adulthood

22

Haflinger

380 – 450 kg

Koń islandzki

400 kg

Koń pełnej krwi angielskiej

450 – 550 kg

Koń czystej krwi arabskiej

450 – 500 kg

Trotter

400 – 550 kg

Kuc New Forest

450 kg

Koń fiordzki

500 kg

Koń gorącokrwisty

500 - 700 kg

Kuc walijski

225 – 350 kg

Kuc szetlandzki

150 – 180 kg

ZDROWIE OD WEWNĄTRZ

FIBER BEET MASH

RESIST + VIT C

Wysoko włóknisty mesz dla właściwego funkcjonowania jelit

Dla optymalnej budowy odporności
• Wzmacnia układ immunologiczny

Bogaty w błonnik, zawiera 30% płatków buraczanych
• Łatwo przyswajalne źródła błonnika, korzystne
dla pracy jelit.

• Idealny dla koni, które dużo podróżują i mają
styczność z innymi końmi
Młody koń: 30 g/dzień | Dorosły koń: 45 g/dzień
Nadaje się do stosowania 1 tydzień przed i 2 tygodnie po szczepieniu

Łatwy do żucia i trawienia
• Idealny dla starszych koni i tych z problemami
dentystycznymi.

Dostępne w: 900 g, 2 kg i 5 kg

Formuła bez owsa
• Idealna dla wszystkich koni

HEPATO LIQ

Preparat wspomagający wątrobę i nerki
Namocz przed podaniem
• Pozostaw do namoczenia 20 min przed karmieniem

• Dla właściwego funkcjonowania wątroby, wspomaga
usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii
Dostępne w

Fiber Beet Mash

Na 100 kg masy ciała min. 200 g max. 350 g

• Stosuj dwa razy w roku w okresie zmiany sierści

15 kg
Konie i kuce: 2 x 5 ml/dzień
Przez 25 dni - max. 6 tygodni
Dostępne w: 250 ml i 2 L

OILMEGA

Dla naturalnego wsparcia zdrowia
• Zbilansowany kompleks kwasów omega i NAB
(naturalnych antybiotyków)
• Bogaty w kwasy omega 3 i 6 oraz witaminę E dla dobrej
kondycji organizmu
Dodawać stopniowo do porcji:
Dawka dla konia na dzień:
Dzień 1: 20 ml
Dzień 2: 40 ml
Dzień 3: 60 ml
Dzień 4: 80 ml
Dzień 5: 100 ml
Po 5 dniach: 100 ml
Maksymalna dzienna dawka dla konia: 500 ml
Dostępne w: 2 L i 10 L
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DETOKS DLA TWOJEGO KONIA: JAKIE SĄ KORZYŚCI?
Kuracja oczyszczająca eliminuje szkodliwe produkty przemiany materii i toksyny z organizmu.
Kiedy koń ciężko trenuje i pracuje, jego organizm wytwarza dużo substancji odpadowych.
Jeśli wspomagasz wątrobę i nerki, wspomagając proces ich rozkładu, Twój koń może
efektywniej przetwarzać te substancje. Kuracja detoksykacyjna oczyszcza organy, które są
motorem całego procesu i stymuluje ich funkcjonowanie. Kuracja oczyszczająca dla koni ma
zdecydowanie sens!
Detoks może być postrzegany jako okres odpoczynku. Twój koń jest sportowcem, a dla
sportowców odpoczynek jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu. Sportowcy muszą od
czasu do czasu się zrelaksować i zregenerować siły. Także Twój koń potrzebuje każdego
roku odpoczynku, ponieważ jeśli cały czas wymagasz od niego wysiłku, często powoduje to
zmęczenie i zmniejszoną wydajność.
Jak działa detoks? Użyj prebiotyków i probiotyków - takich jak VITAFLORA - aby przywrócić
właściwą florę jelitową i uzyskać zdrową równowagę. Ponadto odpoczynek i regeneracja
wątroby są niezbędne do całkowitego „zresetowania” organizmu jako całości. Kuracja
HEPATO LIQ sprawi, że wątroba będzie mogła ponownie pracować z pełną wydajnością.
Zapewniamy, że Twój koń będzie mógł znów dać z siebie wszystko, gdy tylko sezon zawodów
zacznie się ponownie.

PORADY ŻYWIENIOWE OD NASZYCH EKSPERTÓW: OPTYMALNY DETOKS
Jak zawsze, zapewnij swojemu koniowi 50 l świeżej wody dziennie oraz paszę objętościową w ilości
odpowiadającej 2% jego masy ciała.

• Każdego dnia przez 6 tygodni:
- 500 g FIBERFORCE na 100 kg masy ciała konia
- 20 g VITAFLORA
- 10 ml HEPATO LIQ

Po kuracji oczyszczającej można wrócić do codziennej dawki pokarmowej.
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ZDROWIE OD WEWNĄTRZ

DIGEST AID

Dla zdrowia i właściwej konsystencji odchodów

VITAFLORA

Dla zdrowych i efektywnie działających jelit

• Stymuluje dobrą florę jelitową

• Zapewnia zdrowe jelita i dobre pobieranie pokarmu

• Doskonały suplement dla koni o wrażliwym układzie
pokarmowym

• Zapobiega zakwaszeniu w jelicie grubym i wspiera
odbudowę właściwej flory jelitowej

• Pomaga zapobiegać biegunkom i zabezpiecza jelita przed
mykotoksynami
Koń: 45 g/dzień | Kuc: 30 g/dzień
Max. 75 g/koń/dzień – min. 4 tygodnie | max. 8 tygodni

Źrebięta: 10 g/dzień | Matki: 40 g/dzień | Kuce i konie rekreacyjne: 20 g/dzień
Konie sportowe: 30 g/dzień
Max 100 g/dzień/koń
Dostępne w: 2 kg

Dostępne w: 800 g

EMERGENCY 911
Na zaburzenia jelitowe

GASTRO AID / AID LIQ
Suplement na podrażnienia żołądka

• Zawiera prebiotyki i wspiera florę jelitową

• Utrzymuje neutralne pH w żołądku

• Szybko działająca i łatwo przyswajalna pasta

• Zabezpiecza ściany żołądka przed podrażnieniami

Zapobiegawczo: ½ - 1 strzykawka/dzień
W przypadku nagłych objawów: 1 – 2 strzykawki/dzień
Max 3 strzykawki /dzień

Koń: Gastro AID: 30 g/dzień - Gastro AID LIQ: 60 ml/dzień
Max. 100 g/koń/dzień – min 4 tygodnie

Dostępne w: 60 ml

Dostępne w:
Gastro AID: 1,8 kg - Gastro AID LIQ: 2 L

PASSAND

GASTRO AID PASTE

Suplement zapobiegający gromadzeniu się piasku w jelitach

Suplement na podrażnienia żołądka

• Wspomaga pasaż jelitowy w przypadku gromadzenia się
piasku w jelitach

• Doskonały dla koni o słabym apetycie, spowodowanym
wrzodami

• Kombinacja psyllium i olejów mineralnych dla wzmocnienia
efektu

• Może być podawany wprost do pyska

• Zawiera probiotyki wspomagające trawienie i właściwą
florę jelitową
Zapobiegawczo: 2 x 50 g/dzień - 10 dni/miesiąc
W przypadku nagromadzenia się piasku: 2 x 100 g/dzień - 10 dni

• Idealny do zapobiegania wrzodom
Dzień 1-5: 2 strzykawki/dzień | Dzień 6-10: 1 strzykawka/dzień
Zastąp GASTRO AID lub 1 strzykawka/dzień
Dostępne w: 60 g

Dostępne w: 3 kg
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STRUCOMIX SENSITIVE

DERMASPRAY

Dla wrażliwych koni

Przyjazny dla skóry spray dezynfekujący

Oczyszczające zioła, które wspierają zdrowie skóry
• Zawiera dobroczynną mieszankę ziół z zielem
pokrzywy, imbiru i fiołka, które szybciej usuwają
z organizmu toksyny

• Zwieksza naturalną odporność skóry
• Na problemy ze skórą i sierścią
• Zapobiega zakażeniom ran

Bogata w błonnik i probiotyki
• Zapewnia właściwą florę jelitową, ktora ma
pozytywny wpływ na naturalną odporność
i kondycję konia

Na świąd, popękane pęciny, rany, infekcje bakteryjne itp. 2 x dziennie
na zainfekowanym obszarze. Może być również stosowany zapobiegawczo.
Dostępne w: 250 ml

Energia z tłuszczu i błonnika
• Zapewnia powolne uwalnianie energii

Dostępne w
Strucomix Sensitive Muesli

Na 100 kg masy ciała min. 300 g max. 700 g

15 kg

SW-ITCH

Spray przeciwko otarciom
• Dla koni wrażliwych na świąd
• Zapobiega napadom drapania
Dostępne w: 500 ml

PROSCENT

Naturalny i skuteczny spray do sierści na sezon letni
• Ma piękny zapach
• Neutralizuje zapach koni i ich potu
• Idealny na letnią przejażdżkę
Dostępne w: 250 ml i 500 ml
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FLYLESS

Spray przeciw insektom dla koni i jeźdźców
• Chroni konie i jeźdźców przed muchami, gzami, komarami,
kleszczami
• Ładnie pachnie
Available in: 500 ml

ODŻYWIANIE I PIELĘGNACJA SKÓRY

DERMAWASH

Przyjazny dla skóry szampon dezynfekujący

STARSHINE

Ułatwiający rozczesywanie preparat do grzywy i ogona

• Oczyszcza skórę, zabija bakterie, wirusy i grzyby

• Długotrwały efekt

• Neutralne pH

• Zapewnia piękny połysk

• Może być również stosowany do czyszczenia skórzanej
odzieży, siodła i derki
Dostępne w: 500 ml i 2 L
Dostępne w: 500 ml

BIANCOWASH

Szampon głęboko oczyszczający

MUDDOC
Maść na grudę

• Odświeżający i głęboko oczyszczający szampon

• Przeciwko grudzie i bakteriom

• Idealny na uporczywe zabrudzenia i do białej sierści

• W 100% naturalna

• Neutralne pH

• Stymuluje krążenie krwi dla szybkiego gojenia

Dostępne w: 500 ml

Stosować codziennie:
• Jeśli jest konieczne, należy ogolić miejsce dookoła infekcji
• Umyj nogi preparatem Derma Wash
• Osusz pęcinę i nałóż maść
Dostępne w: 200 ml

EQUIWASH
Łagodny szampon

LURAX

Maść do skóry

• Oczyszcza skórę i nabłyszcza sierść

• Idealna na otarcia, odparzenia i inne podrażnienia skóry

• Zawiera prowitaminę B5

• Nawilża i koi

• Neutralne pH

• Utrzymuje odpowiednią elastyczność skóry

Rozcieńczyć (ciepłą) wodą, dobrze wmasować w sierść i spłukać letnią wodą
Dostępne w: 500 ml, 2 L i2 L pojemnik z pompką

Stosować codziennie:
• Dla oczyszczenia ran lub podrażnionej skóry
Dostępne w: 200 ml
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JAK SPRAWIĆ BY KOPYTA KONIA BYŁY MOCNE I ZDROWE?
Odpowiednie warunki w stajni, kowal i odpowiednia pasza. Oto jak uniknąć
rozpadających się i suchych kopyt oraz bolesnych podeszw:
• Zapewnij koniowi wystarczającą ilość ćwiczeń. Ruch stymuluje pracę
mechanizmu kopytowego i zapewnia dobry przepływ krwi w kopycie.
• Utrzymuj właściwą wagę konia. Konie z nadwagą obciążają kopyta
znacznie bardziej niż konie o odpowiedniej wadze.
• Zwróć uwagę na właściwą higienę w stajni. Jeśli w stajni jest
brudno, wytwarza się amoniak, ponieważ mocz Twojego konia
miesza się z używaną ściółką. Amoniak sprawia, że kopyto
staje się miękkie, co oznacza, że nie jest tak mocne.

PODO GUARD
Olej do kopyt

• Odżywczy olej z unikalnymi olejkami gwarantującymi
poprawę wzrostu i jakości kopyt
• Zapewnia ochronę przeciwbakteryjną
• Zapewnia odpowiednie nawilżenie kopyt
Kilka razy w ciągu tygodnia na oczyszczone, suche kopyto.
Dostępne w: 500 ml i 2 L

HOOF AID

Dla zdrowych kopyt
• Wysoka zawartość biotyny poprawia stan kopyt
• Bogaty w witaminę A, D3 oraz metioninę
• Dla zachowania dobrego stanu kopyt
30 g/dzień
Max 100 g/koń/dzień
Dostępne w: 800 g

HOOF AID SPECIAL

Dla poprawy jakości i odbudowy kopyt
• Wzmacnia proces formowania kopyt
• Doskonała mieszanka składników, mających wpływ
na wzrost kopyt
• Poprawia jakość kopyt
50 g/dzień
Max 100 g/koń/dzień
Dostępne w: 5 kg i 20 kg
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DRYFEET NATURAL

Spray zwalczający patogeny na podeszwie i strzałce
• Może być również stosowany prewencyjnie
• W 100% naturalny
W przypadku miękkiej strzałki lub podeszwy preparat nakładać na oczyszczone
kopyto dwa razy dziennie lub stosować prewencyjnie.
Dostępne w: 250 ml

SOLE MATE

Naturalna ochrona przed urazami kopyt
• Pomaga przeciwdziałać infekcjom i łagodzi ból kopyt
Oczyść i osusz kopyta. Nałóż produkt mokrymi rękami, całkowicie pokrywając
kopyto i jego podeszwę. Przykryj wiórami drzewnymi lub papierem aby zapobiec
przyklejaniu sie pasty do podłoża.
Dostępne w: 1,6 kg

ZDROWE KOPYTA

PODOSENS

Olejek leczniczy do wrażliwych kppyt
• Zapewnia szybką ulgę wrażliwym kopytom
• Wspomaga optymalny wzrost kopyt
Nakładaj Cavalor PodoSens dwa razy dziennie na koronkę kopyta
i/lub podeszwę kopyta. Powtarzaj aż objawy ustąpią.
Dostępne w: 500 ml

LAMINAID

Dla koni z wrażliwymi kopytami, wynikającymi z problemów
metabolicznych
• Wspiera wrażliwą florę jelitową i przywraca równowagę
procesów hormonalnych i metabolicznych
• Wspomaga krążenie krwi i poprawia przepływ krwi
w kopytach
Dawka na zwierzę na dzień:
Dzień 1: 2 x 50 ml
Od drugiego dnia: 2 x 25 ml dziennie
W przypadku prewencyjnego lub długotrwałego użytkowania (30 dni lub dłużej)
2 x 10 ml/dzień.
Dostępne w: 1 L

OCHWAT: BOLESNY STAN ZAPALNY
Ochwat to schorzenie, w którym występuje stan zapalny blaszek między
koronką kopyta, a puszką kopytową.
Stan zapalny powoduje silny ból kopyt. Ochwat jest często wynikiem problemów
metabolicznych. Nadmiar cukru i skrobi lub fruktanów (czasami w połączeniu
z białkiem) w trawie może stosunkowo szybko spowodować ochwat.
Dlatego niezwykle ważne jest dostosowanie diety konia i zapewnienie karmy
ubogiej w cukier, a także efektywne zarządzanie wypasem. Pomocne w tej
sprawie może być stosowanie wygrodzeń na pastwisku i kontrola indeksu
węglowodanów. Pomaga również, jeśli wspomagasz metabolizm i pobudzasz
krążenie krwi w kopytach. Dodatkową ulgę zapewnia regularne chłodzenie
kopyt wodą i umieszczanie koni lub kuców na miękkim podłożu.
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CAVALOR
BREEDING
MĄDRY START
Hodowla źrebaka to wspaniały, wyjątkowy proces.
Chcesz wyhodować zdrowego, silnego źrebaka.
Dobry stan klaczy w ciąży i udany poród, a następnie
zrównoważony wzrost młodego konia są bardzo
ważne. Istotne kwestie to odpowiednia stajnia,
wypas i socjalizacja. Żywienie odgrywa również
ważną rolę w rozwoju od źrebaka do dorosłego konia.
I zaczyna się wcześnie! Ciąża klaczy trwa 11 miesięcy,
a od 7 miesiąca ciąży, klacz potrzebuje dodatkowych
składników odżywczych, aby wspomóc rozwój źrebaka.
W odpowiednim czasie przestaw klacz na koncentrat
bogaty w energię i lekkostrawne białko, taki jak Cavalor
Probreed (mieszanka lub granulat).
Postaw na mądry start, który zapewni Twojemu
źrebakowi najlepszy możliwy start w życiu!
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BEZTROSKI ROZWÓJ I WZROST

VENUS

COLOSTRA

Naturalny komfort dla niespokojnych klaczy

Preparat zastępujący siarę

• Wspomaga naturalny cykl płodności klaczy

• Siara ma niezwykle istotne znaczenie dla nowo
narodzonego źrebięcia

• Tłumi typowe zachowania podczas cyklu rujowego

• Należy podać w ciągu 24 godzin od narodzenia

• Nie blokuje cyklu

• To niezwykle ważne dla zdrowia aby dostarczyć źrebięciu
odpowiednich przeciwciał

Kuce: 2 x 5 ml/dzień | Konie: 2 x 10 ml/dzień
Dostępne w: 500 ml i 2 L

W ciągu 24 godzin po urodzeniu: 100 mg w 200 ml wody
Dostępne w: 100 g

PROBREED

HYPPOLAC

Idealna dla klaczy oraz dorastających źrebiąt

Preparat zastępujący mleko klaczy
• Łatwostrawne mleko w proszku

Naturalna ochrona odporności
• Prebiotyki i probiotyki dla właściwej pracy jelit
• Efektywne wchłanianie i wysoce strawne składniki
(ekstrudowane)

• Wartości odżywcze podobne do mleka klaczy
• Dla osieroconych źrebiąt lub w przypadku gdy klacz nie ma
wystarczającej ilości mleka

Idealnie zbilansowane dla optymalnego wzrostu
• Duża zawartość białka: 16%
• Odpowiednio zrównoważona energia

Butelka do karmienia 135 g/l, woda 40°C > szczegółowe instrukcje na etykiecie
Dostępne w: 10 kg

Bogate w minerały i pierwiastki śladowe
• Ca, P, Mg dla rozwoju kości i na laktację
• Cu, Zn, Mn dla rozwoju chrząstek i stawów

Klacz: 7 miesiąc ciąży* do odsadzenia | Źrebię: Od miesiąsa do roku
Klacz

Źrebię

Dostępne w

Probreed mix

Muesli na 100 kg masy ciała
min.|max.

300 g | 500 g

200 g | 300 g

20 kg | 500 kg (XL box)

Probreed pellet

Muesli na 100kg masy ciała
min.|max.

300 g | 500 g

200 g | 300 g

20 kg | 700 kg (XL box)

*Ostatnie badania naukowe wykazały, że po 8 miesiącach ciąży, miedź nie jest dłużej przekazywana od klaczy do źrebaka.
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START & GO – Soft

Pierwsza pasza dla źrebiąt - od odstawienia do stabilnego
wzrostu
Miękkie, smaczne granulki z mlekiem w proszku
• Łatwo przyswajalna i lekkostrawna
(ekstrudowana)
• Smakowite granulki, aby nauczyć źrebię właściwego
pobierania pokarmu
Idealnie zbilansowana dla optymalnego wzrostu
• Duża zawartość białka: 16%
• Odpowiednio zrównoważona energia
Bogata w minerały i pierwiastki śladowe
• Ca, P, Mg dla rozwoju kości i na laktację
• Cu, Zn, Mn dla rozwoju chrząstek i stawów

Start & Go soft

Źrebię: miesiąc przed do miesiąca po odstawieniu.

Dostępne w

Na 100 kg masy ciała min. 250 g - max. 400 g

15 kg

JUNIORIX

Zbilansowana mieszanka, wspierająca zrównoważony wzrost
przyszłego sportowca
Wzmacnia odporność
• Zdrowe jelita dzięki prebiotykom i probiotykom
• Efektywne wchłanianie i wysoce strawne składniki
Bogate w minerały i pierwiastki śladowe
• Ca, P, Mg dla rozwoju kości i na laktację
• Cu, Zn, Mn dla właściwego poboru i krążenia tlenu
dla rozwoju i właściwego funkcjonowania mięśni
Zbilansowany skład, sprzyjający wzrostowi
i wysokiej wydajności
• Zrównoważona energia
• Zawartość białka: 12,5%

Juniorix
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Roczniaki: do 3-go roku życia

Dostępne w

Na 100 kg masy ciała min. 300 g

20 kg | 500 kg (XL box)

ROZWÓJ I DORASTANIE NA PRZYSZŁYCH SPORTOWCÓW

POCZĘCIE

CIĄŻA*

NARODZINY

LAKTACJA

OD ŹREBAKA
DO MŁODEGO
KONIA

ODSTAWIENIE

DO STARTU
GORTOWI

Zdrowa waga jako
podstawa mocnego
startu (BCS 5,
max 6). Na początku
ciąży nie ma jeszcze
potrzeby podawania
dodatkowych
składników odżywczych
i /lub energii.
Klacz można karmić
i kontynuować
jak dotychczas.

Od 7 miesiąca należy
uzupełniać karmę
klaczy. Najlepszym
wyborem jest pasza
bogata w białko, która
jest również bogata
w mikroelementy
i witaminy (miedź, cynk,
mangan, wapń, fosfor
i magnez). Od ósmego
miesiąca klacz nie
może już samodzielnie
dostarczać wystarczającej ilości miedzi.
Wystarczająca ilość
miedzi w paszy klaczy
jest niezbędna, aby
zapobiec późniejszym
problemom ze stawami
u źrebaka.

Odpowiednia waga
klaczy. Źrebię rodzi się
bez odporności.
Źrebię musi wytworzyć
odporność bierną
jak najszybciej po
urodzeniu, aby
zapobiec infekcjom
bakteryjnym
i wirusowym.
Osiąga się to poprzez
siarę, która musi zostać
wchłonięta przez jelito
cienkie w ciągu 24
godzin po urodzeniu.

Klacze potrzebują
dodatkowej energii
i białka do produkcji
mleka i regeneracji
organizmu. Należy
zwiększyć ilość paszy
treściwej podawanej
klaczy. Pozwól
źrebakowi przyzwyczaić
się do koncentratu
na 1 miesiąc przed
odsadzeniem,
uzupełniając
go peletem.

Samodzielne i bez
wahań w procesie
wzrostów. Zmniejsz
stres i zapewnij kontakt
socjalizujący. Wzrost
wymaga dużej ilości
energii i składników
odżywczych.
Do 1 miesiąca
po odsadzeniu
podawaj granulat dla
źrebiąt, a następnie
stopniowo przestawiaj
się z powrotem
na karmę klaczy.

Od 1 roku życia
wzrost spowalnia,
a zapotrzebowanie
na energię i białko
się zmienia. Właściwe
proporcje i ilości
miedzi, cynku
i manganu są nadal
niezbędne! Pomaga
to wzmocnić układ
mięśniowo-szkieletowy
i kości. Stały rozwój
układu pokarmowego
będzie również nadal
wzmacniał naturalną
odporność.

Teraz jest czas na
rozpoczęcie pracy.
Potrzeby żywieniowe
zmieniają się wraz
ze stopniem
aktywności.

ZALECENIA

ZALECENIA

ZALECENIA

ZALECENIA

ZALECENIA

ZALECENIA

ZALECENIA

Klacz z niedowagą
Rozwiązaniem jest
suplement diety
bogaty w wysokiej
jakości tłuszcze.

Cavalor Probreed
(muesli lub pelet)
Cavalor Nutri grow

Cavalor Colostra
i Cavalor Hyppolac

Cavalor Probreed
(muesli lub pelet)
Cavalor Start&Go Soft

Cavalor Start&Go Soft
Cavalor Probreed
(muesli lub pelet)

Juniorix

www.MyCavalor.com

FAZY

Klacz z nadwagą
Przejdź na paszę
bogatą w wysokiej
jakości białko, witaminy
i niskoenergetyczną.

1

* W okresie od 5-ego
do 8-go miesiąca ciąży
wsparcie pełnego
wzrostu płodów,
a w okresie od 9-ego
do 11-ego miesiąca
ich dalszego pełnego
rozwoju.

2

Klacz z nadwagą
Przejdź na paszę
bogatą w wysokiej
jakości białko, witaminy
i niskoenergetyczną.

3

Wymagania
żywieniowe również
ewoluują wraz
ze zmieniającymi
się czynnościami.

7

4

5

6
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CRUNCHIES

Przysmaki z błonnikiem i marchewką
• Idealna nagroda
• Łatwe przyswajanie
Dostępne w: 1,5 kg

FRUITIES

Owocowe ciasteczka
• Idealna nagroda
• Łatwe przyswajanie
Dostępne w: 750 g

SWEETIES

Zdrowa przekąska
• Idealna nagroda
• Łatwe przyswajanie
Dostępne w : 750 g
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INNY WYMIAR PIELĘGNACJI

FIELD ROCKY
Lizawka (wiaderko)

• Witaminy, minerały i pierwiastki śladowe jako
uzupełnienie diety
Dostępne w: 20 kg

LEATHER SHINE

Odżywczy krem do pielęgnacji skóry
• Odżywia skórę, dba o jej elastyczność i nabłyszcza
nie czyniąc jej śliskiej
• Efekt antypoślizgowy
• Chroni przed wilgocią
Dostępne w: 200 ml

STABLE ROCKY
Lizawka (kamień)

• Kompleks minerałów i pierwiastków śladowych jako
suplement diety
Dostępne w: 2 kg

LEATHER SOAP

Płynne masło glicerynowe do skóry
• Do codziennej pielęgnacji
• Łagodne
• Nabłyszcza
Dostępne w: 500 ml i 2 L
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KARM WEDŁUG
POTRZEB
Masz problem ze znalezieniem właściwej karmy?
Potrzebujesz porady, która karma jest najlepsza dla
Twojego konia?
W MyCavalor.com możesz łatwo dostosować karmę
swojego konia do jego potrzeb.
Może wolałbyś omówić tą kwestię osobiście?
Nie ma problemu! Możesz do nas szybko i łatwo dotrzeć
za pośrednictwem naszej infolinii (+32(0)9 220 25 25).
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Nutri range
strona 13

Tradition/Strucomix
strona 7

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ KARMĘ - PRZEWODNIK
Każdy KOŃ JEST INNY I MA INNE POTRZEBY. W Cavalor mawiamy: karm według swoich potrzeb. Dopasuj karmę swojego konia do swoich określonych potrzeb.Rasa i waga Twojego konia
odgrywają ważną rolę w tym wyborze, podobnie jak intensywność treningu. Pamiętaj: wystarczająca ilość wysokiej jakości paszy objętościowej zawsze stanowi podstawę dobrej diety.

Potrzebna dodatkowa energia
do treningu?

Specjalne potrzeby?

Hodowla

Podstawowy
trening
(normalne
zapotrzebowanie
na energię)

Od 7-go
miesiąca ciąży

Action/Perfomix
strona 9

Superforce
strona 10

Silhouette
strona 21

Wholegain
strona 13
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Konie
wrażliwe

Fiberforce
Gastro
strona 21

Vitamino
strona 13

Strucomix
senior
strona 21

PROBREED

Problemy
żołądkowojelitowe

Źrebaki
do 1 roku życia

STRUCOMIX SENIOR

Redukuje
stres

VITAMINO

Lekka i średnia
praca

Zwiększenie
masy mięśniowej

Młode konie
1-3 lata

Probreed / Start&Go Soft / Juniorix
strony 31-32

JUNIORIX

Intensywny
trening (powoli
uwalniana
energia)

Dla źrebaków
w okresie odsadzenia

Konie
starsze

Niedowaga

FIBERFORCE
GASTRO

Tylko pasza
objętościowa?
Suplementuj
witaminy i minerały

Nadwaga

PROBREED

Zróżnicowany
trening
(szybko
uwalniana
energia)

START & GO SOFT

Wystarczająca ilość energii z paszy
objętościowej?
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BREEDING

Węglowodany
strukturalne

Probreed Mix

Minerały

Pierwiastki śladowe

EWpa/
kg

VREp
g/kg

Białko
surowe %

Tłuszcz
surowy %

Popiół
surowy %

Błonnik
surowy %

Cukry
%

Skrobia
%

Vit A
I.E./kg

Vit D3
I.E./kg

Vit E
mg/kg

Biotyna
μg/kg

Ca
%

P
%

Mg
%

Na
%

Zn
mg/kg

Cu
mg/kg

Mn
mg/kg

Se
mg/kg

0,81

125

16,00

5,00

8,00

10,00

4,00

22,00

14 000

1600

350

200

1,10

0,60

0,35

0,35

145

57

137

0,70

Probreed Pellet

0,79

123

16,00

4,50

8,00

11,50

4,00

21,00

13 250

1525

250

75

1,20

0,60

0,35

0,35

108

40

94

0,48

Start & Go Soft

0,85

136

17,00

6,00

7,00

4,50

6,00

23,00

18 125

1875

350

250

1,10

0,60

0,25

0,30

160

61

178

0,65

Juniorix

0,78

94

12,50

4,50

7,50

11,00

4,00

24,00

25 000

2500

425

310

1,00

0,65

0,35

0,25

223

89

215

0,95

FIBER CARE

Węglowodany
strukturalne
EWpa/
kg

VREp
g/kg

Białko
surowe %

Witaminy

Minerały

Pierwiastki śladowe

niestrukturalne

Tłuszcz
surowy %

Popiół
surowy %

Błonnik
surowy %

Cukry
%

Skrobia
%

Vit A
I.E./kg

Vit D3
I.E./kg

Vit E
mg/kg

Biotyna
μg/kg

Ca
%

P
%

Mg
%

Na
%

Zn
mg/kg

Cu
mg/kg

Mn
mg/kg

Se
mg/kg

Fiberforce Gastro

0,58

74,8

12,50

7,00

10,00

25,00

4,00

6,00

15 300

1500

275

100

1,30

0,35

0,50

0,25

100

40

100

0,40

Silhouette

0,52

189

24,00

4,00

9,00

19,00

5,00

6,00

24 750

2500

275

165

0,80

0,50

0,55

0,05

250

88

165

0,60

Fiber Beet Mash

0,82

72

12,00

7,00

7,00

12,50

8,00

20,00

15 000

1500

200

100

1,10

0,40

1,25

0,45

107

45

105

0,47

SPECIAL CARE

Węglowodany
strukturalne
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Witaminy

niestrukturalne

EWpa/
kg

VREp
g/kg

Białko
surowe %

Tłuszcz
surowy %

Popiół
surowy %

Błonnik
surowy %

Witaminy

Minerały

Pierwiastki śladowe

niestrukturalne
Cukry
%

Skrobia
%

Vit A
I.E./kg

Vit D3
I.E./kg

Vit E
mg/kg

Biotyna
μg/kg

Ca
%

P
%

Mg
%

Na
%

Zn
mg/kg

Cu
mg/kg

Mn
mg/kg

Se
mg/kg

Fiberforce

0,62

80

12,00

7,00

8,50

26,00

3,00

5,00

15 000

1500

200

100

1,00

0,50

0,25

0,25

100

40

100

0,40

Strucomix Sensitive

0,82

79

11,00

6,50

8,00

17,00

5,00

16,00

12 500

2500

200

200

1,10

0,60

0,30

0,30

135

45

130

0,60

Pianissimo

0,83

78

10,50

4,00

7,00

13,50

4,50

27,50

12 500

1250

200

200

0,85

0,60

0,35

0,30

127

39

124

0,50

Mash and Mix

0,94

95

13,00

7,00

6,50

6,50

4,50

32,50

15 000

1500

200

100

0,90

0,50

0,20

0,40

120

55

115

0,50

PRZEGLĄD SKŁADNIKÓW

SPORT

Węglowodany
strukturalne

Action Mix

Witaminy

Minerały

Pierwiastki śladowe

niestrukturalne

EWpa/
kg

VREp
g/kg

Białko
surowe %

Tłuszcz
surowy %

Popiół
surowy %

Błonnik
surowy %

Cukry
%

Skrobia
%

Vit A
I.E./kg

Vit D3
I.E./kg

Vit E
mg/kg

Biotyna
μg/kg

Ca
%

P
%

Mg
%

Na
%

Zn
mg/kg

Cu
mg/kg

Mn
mg/kg

Se
mg/kg

0,90

84

11,00

3,00

7,00

10,50

5,00

29,50

12 500

1250

200

200

1,00

0,60

0,30

0,30

115

30

115

0,40
0,30

Action Pellet

0,95

92

12,00

3,50

6,00

9,50

5,00

25,00

15 000

1500

200

100

0,90

0,50

0,25

0,20

100

40

100

Western Mix

0,89

97

13,00

4,50

7,50

12,50

4,50

28,50

10 500

1500

300

200

0,90

0,60

0,30

0,40

125

26

135

0,45

Perfomix

0,95

83

11,00

4,50

7,00

9,50

4,50

31,50

15 000

3000

350

240

0,90

0,60

0,30

0,30

152

45

149

0,60

Endurix

0,97

90

12,50

7,50

6,50

9,50

4,50

27,50

10 500

1500

350

200

0,80

0,60

0,30

0,45

110

26

125

0,45

Superforce

0,95

96

12,50

6,00

6,50

9,00

4,00

32,00

10 500

1500

350

200

0,70

0,60

0,30

0,45

110

26

125

0,45

Shine & Show

0,94

99

13,00

6,50

7,00

11,00

7,00

5,00

10 650

1550

300

200

0,95

0,65

0,30

0,30

110

26

129

0,45

BALANCER

Węglowodany
strukturalne
EWpa/
kg

VREp
g/kg

Białko
surowe %

Tłuszcz
surowy %

Popiół
surowy %

Błonnik
surowy %

Witaminy

Minerały

Pierwiastki śladowe

niestrukturalne
Cukry
%

Skrobia
%

Vit A
I.E./kg

Vit D3
I.E./kg

Vit E
mg/kg

Biotyna
μg/kg

Ca
%

P
%

Mg
%

Na
%

Zn
mg/kg

Cu
mg/kg

Mn
mg/kg

Se
mg/kg
0,75

Fifty-Fifty

0,96

110

14,00

7,50

9,50

8,50

5,50

26,50

20 500

2500

600

360

1,50

0,75

0,35

0,60

200

51

220

Wholegain

1,13

123

12,60

22,20

12,60

8,70

5,30

17,60

60 000

8900

950

560

2,40

1,00

0,57

0,33

725

210

588

1,75

VitAmino

0,63

306,60

35,00

2,00

10,00

9,00

7,00

7,00

45 000

4500

500

300

1,00

0,80

0,85

0,05

450

160

300

1,20

HARMONY

Węglowodany
strukturalne
EWpa/
kg

VREp
g/kg

Białko
surowe %

Tłuszcz
surowy %

Popiół
surowy %

Błonnik
surowy %

Witaminy

Minerały

Pierwiastki śladowe

niestrukturalne
Cukry
%

Skrobia
%

Vit A
I.E./kg

Vit D3
I.E./kg

Vit E
mg/kg

Biotyna
μg/kg

Ca
%

P
%

Mg
%

Na
%

Zn
mg/kg

Cu
mg/kg

Mn
mg/kg

Se
mg/kg

Strucomix Original

0,83

79

11,00

5,00

7,00

15,50

6,00

23,00

12 500

1250

200

200

0,95

0,55

0,30

0,25

127

39

124

0,50

Strucomix Pony

0,83

83

11,50

3,50

7,00

13,50

5,00

25,00

12 500

1250

200

200

0,90

0,60

0,30

0,30

127

39

124

0,50

Srucomix Senior

0,88

105

14,00

5,00

8,00

11,00

5,00

27,00

12 750

1800

240

240

1,10

0,65

0,35

0,25

148

32

158

0,50

Tradition Apple

0,83

90

12,00

2,50

7,50

10,50

5,50

28,00

15 500

2500

200

200

1,25

0,65

0,30

0,25

115

30

115

0,40

Tradition Mix

0,84

90

12,00

2,50

7,50

10,50

5,50

28,50

12 500

2500

200

200

1,15

0,65

0,35

0,25

115

30

115

0,40

Tradition Pellet

0,79

100

13,50

3,00

7,50

12,50

4,00

21,00

15 000

1500

200

100

1,10

0,60

0,35

0,25

100

40

100

0,40
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www.versele-laga.pl
(71) 351 00 43, 500 186 303
kontakt@anidis.pl

KAŻDY KOŃ JEST INNY
KAŻDY KOŃ MA SWOJE
OKREŚLONE POTRZEBY
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