
 

Fiber-Arab 
Musli 

FIBER-ARAB – to zbilansowana mieszanka specjalistyczna. Pasza w formie musli. Stworzona z myślą o koniach z 
problemami oddechowymi. Lekkostrawna, składa się tylko z naturalnych składników. Zawiera kompleks 
witaminowo-mineralny odpowiedni dla każdego konia. Dodano olejki eteryczne, przyprawy i zioła, by wspomóc 
oddechowo konia. Pasza jest dedykowana koniom z uczuleniami oddechowymi i COPD. Polecana dla koni kolkowych 
i ochwatowych. Zawiera w składzie małą ilość białka oraz energię głównie pochodzącą z włókna i olei. Skład działa 
na podniesienie odporności organizmu. Musli ma ładny zapach i dobrze smakuje. Polecana dla koni wybrednych. 
Dodatek drożdży piwnych i komponentów lnianych poprawi trawienie i wspomoże jelita. Zawartość lnu podziała na 
poprawę sierści i wzmocni kopyta.  
 
• Niskobiałkowa, 
• Nadaje się dla koni po zaleczonym ochwacie i chorej wątrobie, 

Polecana dla koni wybrednych i kolkowych 
• Dobra energia na cały dzień, 
• Zawartość ziół, przypraw i olejków eterycznych dla głębokiego 
końskiego oddechu. 
Zawiera :  

Kasza pszenna, otręby pszenne, płatki jęczmienne, płatki 
kukurydziane, owies gnieciony, słoma makowa, melasa trzcinowa, 
płatki kukurydziane, lucerna, jęczmień, ziarno słonecznika, olej 
lniany, płatki grochu, łupiny sojowe, kreda pastewna, fosforan 
jednowapniowy, sól, aromat mięty, drożdże, bazylia, rozmaryn, 
koper włoski, mięta, pokrzywa, siemię. 

Waga produktu: 20kg 

Okres ważności: 6 miesięcy od daty produkcji 

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: 0,3-0,6 kg na 100 kg masy ciała na 
dzień ; 

 pełnoporcjowo: 3-6 kg na dzień. 

Polecamy podzielić na 3 – 5 porcji. 

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

 

 

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 9,5 
Tłuszcz surowy % 4,6 
Włókno surowe % 12,4 
Popiół surowy % 7,4 
Energia Strawna 
MJ/kg 

11,3 

Wapń % 1 
Fosfor % 0,5 
Skrobia i cukry% 32,3 

Biotyna (mg) 0,3 
Selen (mg) 0,3 
Cynk (mg) 113 
Żelazo (mg) 168 
Miedź (mg) 36 
Mangan (mg) 45,2 
Kobalt (mg) 0,36 
Magnez (g) 2,4 
Sód (g) 0,4 
Jm Vit A IE / kg 15000 
Jm Vit D3 IE / kg 2625 
Jm Vit E IE / kg 195 
Vrep g/kg 70 
Energia EWPa Unit/kg 0,81 

 


