
 

Excellent 
Musli 

EXCELLENT – to zbilansowana pasza dla koni w formie wysokoenergetycznego musli. Dedykowana koniom 
sportowym,  startujących we wszystkich dziedzinach. Pasza jest lekkostrawna, i niskobiałkowa. Składa się tylko 
z naturalnych składników. Zawiera wysokowartościowy zestaw witaminowo-mineralny. Idealna dla starszych 
koni sportowych (tzw. profesorów). 
Sprawdza się w żywieniu koni z tendencją do chudnięcia w okresie zawodów. Pomaga utrzymać odpowiednią 
wagę, ale nie powoduje przybierania na masie. Zapewnia wolnouwalnianą  energię z wysokokalorycznego 
oleju. Koń jest aktywny i chętny do pracy przez cały dzień. Specjalny zestaw minerałów sprzyja poprawie 
wytrzymałości i kondycji. Siemię lniane i olej lniany poprawiają strawność i funkcjonowanie jelit. Efektem 
stosowania paszy jest uzyskanie niesamowitej kondycji konia oraz pokazowa aparycja. 

 Zawiera białko o bardzo dobrej przyswajalności, 
 Dodatek sieczki z lucerny spowolnia pobieranie paszy i 

poprawia jej strawność, 
 Łagodzi stres, 
 Poprawia wytrzymałość mięśniową (dodatek wit. E i selenu),  
 Poprawia wydolności organizmu (cynk, miedź, żelazo), 
 Dodatek elektrolitów, 
 Kwasy omega 3 i 6 oraz duża zawartość cynku i miedzi 

podnoszą odporność, 
 Stosunek Ca:P – 3:1 wzmacnia kości i zapobiega uwalnianiu z 

nich wapnia. 

Zawiera :  

Otręby pszenne, owies gnieciony, płatki jęczmienne, jęczmień, płatki 
kukurydziane, słoma makowa, olej z nasion lnu, mączka 
kukurydziana, melasa, sieczka z lucerny, nasiona soi, olej lniany, 
aromat jabłkowy, elektrolity  

Worek:  20 kg 

Okres ważności: 6 miesięcy 

Dawkowanie: 

Dawka dla konia powinna być dostosowana do rasy, masy ciała, 
wieku i rodzaju wykonywanej pracy. Przy wszelkich wątpliwościach 
prosimy o kontakt lub odsyłamy do konsultacji z weterynarzem/ 
trenerem, który zna konia. 

 jako dodatek do owsa: 0,3-0,4 kg na 100 kg masy ciała na 
dzień ; 

 pełnoporcjowo: 3-4 kg na dzień / tylko przy intensywnych treningach. 

Można podawać na mokro w proporcji 1:2 (pasza: płynu). 

Polecamy podzielić na 3 – 5 porcji. 

Zalecamy stały dostęp do świeżej, czystej wody oraz dobrej jakości pasz objętościowych. 

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 9,4 
Tłuszcz surowy % 7,5 
Włókno surowe % 8,3 
Popiół surowy % 7,3 
Energia Strawna 
MJ/kg 

12,5 

Wapń % 1,5 
Fosfor % 0,5 
Skrobia i cukry% 34,7 

Biotyna (mg) 0,4 
Selen (mg) 0,4 
Cynk (mg) 151 
Żelazo (mg) 153 
Miedź (mg) 40 
Mangan (mg) 60,2 
Kobalt (mg) 0,5 
Magnez (g) 2,5 
Sód (g) 0,4 
Jm Vit A IE / kg 20000 
Jm Vit D3 IE / kg 3500 
Jm Vit E IE / kg 260 
Vrep g/kg 72 
Energia EWPa 
Unit/kg 

0,96 

 


