
 

 

Sereen muesli 
Musli 

SEREEN MUESLI specjalistyczna pasza dla koni, o szerokim spektrum działania. Produkt ma formę musli i składa się 
tylko z naturalnych składników bez uspokajających dodatków medycznych. Jest bardzo dobrze przyswajalna, 
ponieważ zawiera dużą ilość minerałów, witamin oraz pierwiastków śladowych organicznego pochodzenia. Sereen 
Muesli to pasza stworzona z myślą o koniach nerwowych, nadpobudliwych i płochliwych. Sprawdzi się również u 
tych, które mają problem z odpornością. Wspomaga osłabione błotem i twardym podłożem kopyta. Pasza ma 
również działanie podnoszące koncentrację, poprawiające lekkość i energiczność ruchu. 

Sereen Muesli zawiera prebiotyki w postaci drożdży i dzięki temu wpływa pozytywnie na proces trawienia. 
Jęczmienna i smaczna baza produktu pomaga utrzymać koniom odpowiednią masę ciała. 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, 
 Dodatek biotyny, który poprawia sierść i kopyta, 
 Naturalna koncentracja 
 Poprawa odporności 
 Dodatek mięty i rozmarynu 
 Wysoka zawartość minerałów i mikroelementów 
 Wspomaganie trawienia 
 Wspomaganie budowy mięśni 

Zawiera : 
Płatki jęczmienne, kasza pszeniczna, płatki kukurydziane, 
jęczmień, słoma makowa, łupiny sojowe (GMO), lucerna, melasa z 
buraków cukrowych, pelet owsiany, śruta kukurydziana, płatki 
grochu, olej lniany, lucerna nasiona, kreda pastewna, wytłoki z 
jabłek, siemię lniane, monofosforandwusodowy, magnez, sól, 
naturalny aromat jabłka, drożdże. 

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%  10,7 

Tłuszcz surowy%  4,8 

Włókno surowe%  12,5 

Popiół%  8.1 

wapnia%  1,1 

fosfor%  0.55 

skrobi i cukry%  33 

Sód % 0,3 

Biotynę (mcg)  1000 

Selen (mcg)  0,6 

Cynk (mg)  189 

Żelazo (mg)  287 

Miedź (mg)  51 

Mangan (mg)  91 

Magnez (g)  4,3 

Vit C (mg) 100 

Vit A IE  25000 

Vit D3 IE  4165 

Vit E IE  500 

Vrep g / kg  80 

EWPA    0,87 

 


