
 

 

Sereen 
Granulat 10 mm 

SEREEN specjalistyczna pasza dla koni, o szerokim spektrum działania. Produkt jest w formie granulatu. Pasza 
składa się tylko z naturalnych składników. Zawiera dużą ilość minerałów, witamin oraz pierwiastków śladowych 
organicznego pochodzenia, czyli bardzo dobrze przyswajalnych. Sereen jest stworzony dla koni nerwowych, 
nadpobudliwych i płochliwych. Sprawdzi się również u innych koni pracujących. Pasza ma działanie podnoszące 
koncentrację, poprawiające lekkość i energiczność ruchu. Dodaje energii bez nadpobudliwości. Jest całkowicie wolna 
od wszelkich medycznych środków uspokajających. Bardzo dobrze wpływa na kondycję oraz poprawia ukrwienie 
mięśni. Wspomaga również trawienie, ma dodatek probiotyków. Można ją podawać pełnoporcjowo oraz jako 
dodatek do owsa. W składzie istotna jest duża zawartość włókna oraz bardzo dobrej jakości białko. Jęczmienna baza 
pomaga utrzymać koniom odpowiednią masę ciała. Jest bardzo smaczna. Można polecać ją koniom kolkującym oraz z 
zaleczoną chorobą wrzodową. 
Dodatek antyoksydantów (przeciwutleniaczy) wit E i C usuwa z organizmu nadmiar wolnych rodników, spowalnia 
przez to procesy starzenia organizmu oraz zapobiega rozwojowi chorób. 

 Idealna energia do pracy w postaci duże ilości włókna i tłuszczu, 
 Dodatek biotyny poprawia sierść i kopyta, 
 Świetnie działa na koncentracje i lekkość pracy, 
 Poprawia odporność, 
 Wspomaga układ pokarmowy, 
 Dodatek ziół, 
 Wspomaga budowę mięśni. 

Zawiera : 
jęczmień, grysik pszeniczny, płatki kukurydziane, 
granulowane płatki owsiane, łuska sojowa, melasa z trzciny 
cukrowej, makuch lniany, drożdże piwne, wapń, tlenek 
magnezu, propionian wapnia. 

Worek:  20kg 
Okres ważności: 6 miesięcy 

Dawkowanie: 

Dawka dla koni powinna być dostosowana do rasy, masy, 
wieku i rodzaju wykonywanej pracy: 

 jako dodatek do owsa: 0,3-0,6 kg na 100 kg masy ciała 
na dzień ; 

 pełnoporcjowo: 3-5 kg na dzień. 

Polecamy podzielić na 3-5 porcji.  

Koń musi mieć stały dostęp do czystej, pitnej wody. 
Koń powinien mieć stały dostęp do dobrej jakości pasz 
objętościowych.  

 

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 10,9 
Tłuszcz surowy % 4,9 
Włókno surowe % 12,5 
Popiół surowy % 7,7 
Energia Strawna MJ/kg 12,3 
Wapń % 0,8 
Fosfor % 0,5 
Skrobia i cukry% 31,5 

Biotyna (mg) 1 
Selen (mg) 0,798 
Cynk (mg) 294 
Żelazo (mg) 330 
Miedź (mg) 60 
Magnez (g) 4,3 
Sód (g) 4,9 
Jm Vit A IE / kg 26,250 
Jm Vit D3 IE / kg 4375 
Jm Vit E IE / kg 500 
Jm Vit C mg/kg 100 
Vrep g/kg 75 
Energia EWPa Unit/kg 0,85 

 


