
PANTO® Sport-
Müsli dla koni 
z Wisan® Lein  - bez dodatku owsa 
-  
 
 
 
PANTO® Sport-Müsli für Pferde jest wysokojakościowym müsli 
powstałym z mieszanki rόżnorodnych wartościowych surowcόw bez 
dodatku owsa. Pasza ta zawiera wysokiej jakości białko potrzebne 
tkance mięśniowej do rozbudowy i regeneracji w czasie zawodów jak i 
w okresie przygotowania. Mieszanka ta pozwala na uzyskanie i 
urtzymanie dobrej kondycji oraz masy ciała koni sportowych.   
PANTO® Sport-Müsli dla koni 

- jest optzmalną mieszanką specjalnie dopasowana do potrzeb 
koni sportowych. Doskonale wpływa na kondycję i witalność. 
Może być podawane jako pojedyncza pasza lub z udziałem 
owsa  

-  zawiera źródła powoli uwalnianej energii takie jak 
wysokostrawne węglowodany oraz wyszukane kwasay 
tłuszczowe  

- udział wysokiej jakości białka w kombinacji z selenem i 
witaminą E zapewniają uzyskanie i utrzymanie masy 
mięśniowej jak i szybką regenerację po wysiłku  

- w trakcie termicznej obrόbki zbόż następuje otwarcie nasion w 
ten sposόb że ciężkostrawna skrobia staje się bardziej 
dostępna oraz ulega szybszemu trawieniu. W wyniku tego 
następuje poprawa ogόlnych procesόw trawienia oraz 
eliminacja innych zaburzeń takich jak n.p. kolk. 

- zawiera w swoim składzie uszlachetnione nasiona lnu w 
formie Wisan®-Lein ktόry dostarcza wartościowych kwasόw 
tłuszczowych Omega-3 

           
www.ibeka-panto.eu 

o poprawia witalność oraz ogόlną wydajność 
o zapewnia gładką sierść 

-  wyróżnia się bardzo dobrym smakiem przez co pobierana jest 
chętnie nawet przez wybredne osobniki   

- pellet tej mieszanki dostarcza w równomiernych ilościach 
niezbędnych witamin, związków mineralnych oraz 
pierwiastków śladowych 

 
Wskazόwki stosowania: 
W zależności od wielkości koni i ich użytkowania dziennie 3 kg do 5 
kg PANTO® Sport-Müsli für Pferde na zwierzę (lub 300 g do 500 g 
na każde 100 kg m.c. 
Uwaga: ważne jest uzupełnienie dawki podstawowej w paszę 
objętościową suchą (siano, słoma) w celu zapewnienia zajęcia jak i 
dostarczenia odpowiedniej ilości substancji balastowych. 
 
 

PANTO® Sport-Müsli für Pferde – 
zdrowe musli przeznaczone dla koni 
uprawiających wszystkie dyscypliny 
sportowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład / Zawartość: 
 

Białko surowe          11,00 %
Tłuszcz surowy 6,60 %
Włόkno surowe 5,00 %
Popiόł surowy 6,30 %
 
Wapń 1,00 %
Fosfor 0,50 %
Sód 0,45 %
Magnez      0,20 %
 
Witamina A 22.700 I.E.
Witamina D3 2.550 I.E.
Witamina E 450 mg
 
Żelazo 126 mg
Miedź 37,8 mg
Cynk           152 mg
Mangan 76 mg
Jod 1,30 mg
Kobalt 0,60 mg
Selen 0,80 mg
 
Energia strawna (DE) 15,50 MJ
 
Pozostałe składniki paszy: 
płatki zbożowe; płatki kukurydziane; 
otręby pszenne; kukurydza; melasa; 
Wisan®- Lein (uszlachetnione nasiona 
lnu, pszenicy, jęczmienia); olej 
roślinny; drożdże piwne; związki 
mineralne; witaminy; pierwiastki 
śladowe 
 
Nr. artykułu. oraz rodzaj: 
761191021 - 20kg Müsli 
 

 


