
 

Revalidatie brok 
Granulat 10  mm 

REVALIDATIE BROK  – to specjalistyczna pasza odżywcza w formie granulatu dla koni rekonwalescentów. Idealna 
kontynuacja dla Revalidatie Rust. Składa się tylko z naturalnych i zbilansowanych składników. Zawiera dużą ilość 
minerałów i witamin oraz pierwiastków śladowych, które pomagają w powrocie do treningów oraz pełnej 
sprawności. Granulat zawiera dobrej jakości białko, które wspomaga wydolność i sprawność organizmu podczas 
okresu rekonwalescencji. Dodatkowym atutem REVALIDATIE BROK jest mała zawartość skrobi, oraz  dodatek 
siemienia lnianego, który działa wspomagająco na układ trawienny. Dobór komponentów paszowych poprawia 
wygląd sierści i twardość kopyt. Kwasy omega 3 i 6 z oleju rybnego wspomagają odporność. 

Pasza w 1 kg  zawiera dzienną dawkę cynku, który wzmacnia organizm i wspomaga leczenie chorób układu 
pokarmowego. Dzięki niemu pasza nadaje się dla koni wrzodowych. 

 Dodatek siemienia lnianego łagodzi błonę śluzową jelit, 
 Duża zawartość biotyny wzmacniającej kopyta, 
 Poprawa odporności organizmu, 
 Zawartość dużej ilości błonnika, 
 Działanie łagodzące stres. 

Zawiera : 
Jęczmień, produkty pszeniczne , lucerna, premix, melasa z buraków 
cukrowych, słód owsiany peletowany, siemię lniane, kwas węglowy, 
wapno, pszenica ziarno, fosforanjednowapniowy, olej rybny, 
propionian wapna, chlorek sodu, mikro-organizmy (40,2 CFU) 

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. 

 Gdy koń stoi w boksie: 0,3-0,6 kg na 100 kg masy ciała na 
dzień, maksymalnie na konia 3kg 

Można podawać na mokro w proporcji 1:2 (pasza: płynu). 

Polecamy podzielić na 3 – 5 porcji. 

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

 

 

 

Poziomy przybliżone : 

Białko surowe%  12,8 
Tłuszcz surowy%  4.1 
Włókno surowe%  11,4 
Popiół%  12,1 
wapnia%  1,3 
fosfor%  0,7 
% skrobi  18,2 

cukier%  7,4 
Biotynę (mcg)  2000 
Selen (mcg)  1 
Cynk (mg)  500 
Żelazo (mg)  375 
Mangan (mg) 129 
Magnez (g)  5,30 
Kobalt (mg) 4 
Jod (mg) 2,1 
Miedź (mg)  75 
Vit A IE  36000 
Vit D3 IE  6000 
Vit E IE  1000 
Vrep g / kg   93 
EWPA  0.74 

 


