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PANTO® formel 
Pferdemineral 
 

z Wisan® Lein i naturalną witaminą E 
 
 
PANTO® formel Pferdemineral z Wisan® Lein jest wysokojakościową 
mieszanką mineralno-witaminową dla koni wszystkich ras i grup 
wiekowych, dopasowaną do każdego typu użytkowania. 
 
PANTO® formel Pferdemineral dzięki wysokiej zawartości związków 
mineralnych, organicznych pierwiastków śladowych oraz witamin 
optymalnie pokrywa zapotrzebowanie koni sportowych na te składniki. 
 
PANTO® formel Pferdemineral zawiera w swoim składzie wysoki 
udział Wisan® Lein (hydrotermicznie uszlachetnione nasiona lnu, 
pszenicy oraz jęczmienia) oraz kwasόw tłuszczowych Omega-3.  
Udział wszystkich wartościowych składnikόw w tej mieszance 
wspomaga ważne procesy przemiany materii, tym samym zapobiega 
niedoborom na te związki.  
PANTO® formel Pferdemineral pozytywnie wpływa na witalność oraz 
wydajność organizmu. Zapewnia utrzymanie koni w doskonałej 
kondycji przez cały sezon sportowy, poprawia wygląd sierści oraz 
zapewnia zdrowe kopyta. 
 
PANTO® formel Pferdemineral – to optymalna mieszanka mineralno-
witaminowa: 
• wysokojakościowe, kontrolowane surowce gwarantują produkt 

końcowy o wysokim standardzie  
• wysoka zawartość witamin głόwnie witaminy E 
• kompletne wyposażenie we wszystkie witaminy z grupy B  
• podwyższona zawartość biotyny oraz kwasόw tłuszczowych 

Omega-3 pozytywnie wpływa na wygląd sierści oraz stan kopyt 
• pokrywa wszystkie wymagania i zapotrzebowanie na związki 

mineralne 
• zawiera w swoim składzie drożdże piwne 

 
Wskazόwki stosowania: 
Mieszanka PANTO® formel Pferdemineral zaliczana jest do 
codziennego karmienia koni oraz może być skarmiana w ilości do  
5,9 % suchej masy pobieranej w dawce dziennej.  
 
Stosowanie (na konia / dzień): 

Obciążenie 
Masa ciała (kg) lekkie średnie ciężkie 

200 25 35 55-110 
400 45 75 110-150 
600 65 110 190-230 
700 75 130 230-260 

 

PANTO® formel 
Pferdemineral – 
optymalna 
mieszanka 
mineralno-
witaminowa dla 
koni wszystkich ras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład / Zawartość: 
Białko 7,9 %
Tłuszcz surowy 9,3 %
Popiόł surowy 45 %
Wapń 9,9 %
Fosfor 1,9 %
Sód 4,2 %
Magnez 0,9 %
Witamina A 400.000 I.E.
Witamina D3 40.000 I.E.
Witamina E z tego 
częściowo naturalna 
wit. E 

5.000 mg

Witamina K3 35 mg
Witamina B1 35 mg
Witamina B2  100 mg
Witamina B6  65 mg
Witamina B12   500 mcg
Kwas nikotynowy   500 mg
Kwas pantotenowy 170 mg
Kwas foliowy 17 mg
Biotyna  10.000 mcg
Witamina C   500 mg
Chlorek choliny 2.500 mg
Żelazo 1.500 mg
Miedź 420 mg
Cynk 2.400 mg
Mangan 1.600 mg
Jod 10 mg
Kobalt 6,4 mg
Selen 8 mg
Stosunek Ca:P  5,2 : 1

Pozostałe składniki paszy: 
Wisan® Lein (nasiona lnu, pszenica, 
jęczmień), drożdże piwne, melasa 



 
Nr. artykułu. oraz specyfikacja: 
761160020 – 25 kg 3mm  
761160095 – 7,5 kg 3mm  
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