
 

Kern-Fok 
Musli 

KERN-FOK to specjalistyczna mieszanka pasz dla koni wspomagająca i chroniąca aparat ruchu. Pasza jest w formie 
wydajnego musli. Składa się tylko z naturalnych składników. Zawiera kompleks witaminowo-mineralny dobrany 
tak, by wspomagać stawy i pomagać w budowaniu mięśni. Polecana dla koni młodych, wdrażanych w trening. Może 
być stosowana u wszystkich koni w intensywnym treningu, zwłaszcza tych które mają problemy z budową masy 
mięśniowej. Można również podawać klaczom hodowlanym i starszym źrebakom w fazie wzrostu. 
Pasza poprawia wygląd sierści i wytrzymałość kopyt. Zawiera dużo energii pochodzącej ze skrobi i olei, co daje siłę 
na treningu i przez całą resztę dnia. Skład minerałów chroni stawy i ścięgna koni rosnących wdrażanych do treningu. 
Białko w paszy ma bardzo dobrą przyswajalność. Dodano również aminokwasy egzogenne do budowy tkanek. W 
składzie znajdziemy dużą zawartość wit. E, selenu i magnezu, które pozwalają na spokojne treningi i pomaga w 
utrzymaniu aparatu ruchu w idealnym stanie. Pasza poprawi wydolność i odporność organizmu. 

 Pasza dla koni wysokobiałkowa z dodatkiem aminokwasów 
egzogennych dodanych, by budować tkankę mięśniową, 

 Poprawia odporność organizmu (cynk, witaminy i kwasy 
tłuszczowe omega 3 i 6), 

 Dodatki olei i siemienia lnianego działa na lepsze trawienie 
i wspomaga jelita. 

Zawiera :  

Pszenica, jęczmień, płatki kukurydziane, soja peletowana bez GMO, 
płatki jęczmienne, śruta kukurydziana, melasa z buraków 
cukrowych, pelet owsiany, olej lniany, prażone ziarna soi bez GMO, 
lucerna, chleb świętojański, płatki grochu, łuski soi (z soi GMO), 
kreda pastewna, sól, fosforan jednowapniowy, siemię lniane, 
aromat jabłka.  

 

Waga produktu: 20kg 

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 : 0,2-0,4 kg na 100 kg masy ciała na 
dzień, 

Polecamy podzielić na 3 – 5 porcji. 

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

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe % 15 
Tłuszcz surowy % 6 
Włókno surowe % 6 
Popiół surowy % 8,1 
Energia Strawna MJ/kg 11,5 
Wapń % 1,2 
Fosfor % 0,6 
Skrobia i cukry% 37,3 

Biotyna (mg) 0,5 
Selen (mg) 0.57 
Cynk (mg) 188 
Żelazo (mg) 192 
Miedź (mg) 50 
Mangan (mg) 75,1 
Jod (mg) 1,6 
Kobalt (mg) 0,6 
Magnez (g) 3,1 
Sód (g) 0,4 
Jm Vit A IE / kg 25000 
Jm Vit D3 IE / kg 4370 
Jm Vit E IE / kg 400 
Vrep g/kg 121 
Energia EWPa Unit/kg 0,96 

 


