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Název

specifikace

La Sard Hobby
La Sard Fun

Pro koně v lehké zátěži, pro chovné a rostoucí koně, s cheláty
Pro rekreační koně v nepravidelné zátěži. Bezovsová,
nízkoenergetická, se zvýšeným obsahem elektrolytů a
chelátovaných mikroprvků.
S vysokým obsahem želatinového hydrolyzátu pro prevenci a
zlepšení funkce kloubního a vazivového aparátu
Pro koně v lehké zátěži, s lehce vstřebatelnými cheláty
Pro koně ve vysoké zátěži, s lehce vstřebatelnými cheláty
Pro kojící klisny a sající hříbata s vysokým obsahem lysinu
Pro odstavená hříbata, snižující nebezpečí vzniku osteochondrózy
Pro ročky, snižující nebezpečí vzniku osteochondrózy
Pro koně ve vrcholné zátěži, s povolenými anaboliky, stimulátory
výkonnosti a antioxidanty
Pro zatěžované koně, koně v rekonvalescenci, léčené ATB, s GI
problémy. Aktivní probiotické složky pro podporu a stabilizaci
zažívání. Snižuje nebezpečí vzniku kolik a vředů v trávícím traktu.
Bezovsové müsli s probiotiky, bohaté na chelátované prvky,
vitamíny skupiny B, betain a elektrolyty
Pro vyrovnání krmné dávky, s vysokým obsahem chelátovaných
minerálních látek a elektrolytů. Obsahuje betain, biotin, vitamíny
D3, E a skupiny B.
Pro sportovní koně v zátěži a pro koně s nízkou hladinou hořčíku.
Obsahuje vysokou hladinu hořčíku, betainu, cholinu, biotinu a
vitamínů skupiny B.
Pro staré koně a koně v horší výživné kondici. Obsahuje vysoký
podíl dobře stravitelného proteinu, vlákniny a tuku, s organicky
vázanými mikroprvky a probiotiky
Pro sportovní a dostihové koně ve vysoké zátěži

La Sard Hobby
Gel
La Sard Sport
La Sard Extrem
La Sard Chov
La Sard Odstav
La Sard Ročci
La Sard Top
Turf
La Sard HiFi
Gastric Probio
La Sard
Müsli Probio
La Sard VitMin

La Sard VitMin
Sport Mg
La Sard Senior

La Sard Müsli
Explosive
La Sard Senior
Arthro

La Sard Hobby
Dubai
Ostropestřec
mariánský

Pro koně v horší výživné kondici, pro koně s pohybovými problémy.
S vysokým podílem dobře stravitelného proteinu, vlákniny, tuku
s organicky vázanými mikroprvky a probiotiky. S vysokým
obsahem želatinového hydrolyzátu, pro leší hybnost a snížení
bolestivosti.
Nízkoenergetická směs pro krmení v letním ondobí s vysokými
teplotami. S vyšším obsahem hořčíku, sodíku a vitamínů skupiny B
Plod léčivky vhodný zejména na regeneraci jater a ledvin, detox.
organizmu. Obsahuje zejména sylimarin, omega 3 a 6 nenasycené
mastné kyseliny
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