
 

Profit 
Muesli 

 
PROFIT – to zbilansowana pasza dla koni w formie musli do codziennego stosowania. Lekkostrawna, składa się 
tylko z naturalnych składników. Zawiera kompleks witaminowo-mineralny. 
Pasza idealna do codziennej pracy dla koni rekreacyjnych, rozpoczynających treningi po przerwie oraz w celu 
utrzymania formy sportowców. 
Pasza PROFIT posiada zbilansowaną energię szybkouwalniającą się ze skrobi i wolnouwalniającą z włókna. Dodatek 
siemienia lnianego poprawia strawność paszy i funkcjonowania jelit. Ze względu na dodatek suszu jabłkowego w 
paszy, smakowitość i zapach zachęcą do jedzenia nawet największego niejadka. Dobór komponentów zapewnia małą 
zawartość skrobi. 

 Niskobiałkowa, 
 Wysokowłóknista, 
 Nadaje się dla koni po zaleczonym ochwacie. 
 Nie zawiera melasy, 
 Jabłko poprawiające smak i zapach- dla koni 

wybrednych, 
 Odpowiednia dla koni szczupłych. 

Zawiera : 

płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, pszenica orkisz, 
owies, siemię lniane, grysik pszeniczny, susz jabłkowy, 
peletowana lucerna, witaminy i minerały. 

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: 0,3-0,6 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. 

  

Zachęcamy do kontaktu z naszym dietetykiem w celu pomocy w dobraniu indywidualnego dawkowania paszy. 

 

 

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 9,5 
Tłuszcz surowy % 2,7 
Włókno surowe % 12,9 
Popiół surowy % 7,1 
Energia Strawna 
MJ/kg 

11,5 

Wapń % 1 
Fosfor % 0,41 
Skrobia i cukry% 29,4 

Biotyna (mg) 0,2 
Selen (mg) 0,2 
Cynk (mg) 75 
Żelazo (mg) 145 
Miedź (mg) 20 
Magnez (g) 2 
Sód (g) 4 
Jm Vit A IE / kg 10000 
Jm Vit D3 IE / kg 1750 
Jm Vit E IE / kg 130 
Vrep g/kg 71 
Energia EWPa Unit/kg 0,82 

 

 


