
PANTO® Mash  
z Wisan®-Lein 
dla koni 
- bez dodatku owsa - 
 
 
PANTO® Mash dla koni jest wysokojakościową mieszanką 
uzupełniającą,  w której skład wchodzą rόżnorodne wartościowe 
surowce bez dodatku owsa. Produkt ten doskonale nadaje się do 
żywienia koni rόżnych typόw użytkowania w tym sportowych. 
 
PANTO® Mash dla koni 

- dzięki zawartości róźnorodnych smakowo atrakcyjnych 
komponentów pasza ta jest chętnie pobierana przez 
zwierzęta; tym samym stanowi ciekawe uzupełnienie każdej 
dawki pokarmowej; szczególnie nadaje się ona dla koni z 
problemami układu trawiennego oraz eliminuje inne 
zaburzenia takie jak n.p. kolki  

- zawiera w swoim składzie wysoki udział uszlachetnionych 
nasion lnu w formie Wisan®-Lein ktόry dostarcza 
wartościowych kwasόw tłuszczowych Omega-3 

o poprawia witalność oraz ogόlną wydajność 
o zapewnia gładką sierść 

- preparat ten szczególnie nadaje się dla koni mających częste 
problemy z funkcjonowaniem układu trawiennego, substancje 
śluzowe nasion lnu pęcznieją w żołądku oraz chronią jego 
wrażliwą powłokę. 

-  zioła zawarte w tej mieszance udrażniają drogi oddechowe, 
pozytywnie wpływają na układ trawienny oraz wspomagają 
układ odpornościowy; podatność na alergie zostaje skutecznie 
zredukowana  

           
www.ibeka-panto.eu 

- skutecznie aktywuje perystaltykę jelit, tym samym zapobiega 
powstawaniu procesów gnilnych w jelitach  

- szczególnie polecany jest dla koni starszych, chorych lub 
będących w okresie rekonwalescencji; skutecznie dostarcza 
energii nie obciążając przy tym układu trawienia  

-  poprawia apetyt; dobrze akceptowany przez wszystkie konie  
 
 

Wskazόwki stosowania: 
Podawać wieczorem ok. 3x w tygodniu. 1 kg mieszanki PANTO® 

Mash für Pferde zalać ok. 2 l gorącej wody. Poczekać do 
napęcznienia ok. 15 min. koniom podawać na ciepło aby poprzez 
działanie ziół wywołać efekt inhalacji. 
 
 
 
 

PANTO® Mash für Pferde - 
wartościowa, smakowita karma dla 
koni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład / Zawartość: 
 
Białko surowe 11,50 %
Tłuszcz surowy 8,30 %
Włόkno surowe 8,80 %
Popiόł surowy 9,20 %
 
Wapń 0,80 %
Fosfor 0,45 %
Sód 0,70 %
Magnez 0,20 %
 
Witamina A 14.400 I.E.
Witamina D3 1.600 I.E.
Witamina E 100 mg
 
Żelazo 80 mg
Miedź 24 mg
Cynk 96 mg
Mangan 48 mg
Jod 0,80 mg
Kobalt 0,40 mg
Selen 0,50 mg
 
Energia strawna (DE) 12 MJ

 
Pozostałe składniki paszy: 
Wisan®- Lein (uszlachetnione nasiona 
lnu, pszenicy, jęczmienia); otręby 
pszenne; płatki jęczmienne; jęczmień 
walcowany; płatki kukurydziane; 
pszenica; melasa; nasiona 
słonecznika; lucerna; drożdże piwne; 
związki mineralne; witaminy; 
pierwiastki śladowe 
 
Nr. artykułu. oraz rodzaj: 
761320021 – 20 kg  
 

 


