Ceník směsí La Sard prodej VKS PD 01092020
Název

Specifikace

Ceny Kč
do 500 kg

Pro koně v lehké zátěži, chovné a rostoucí koně, s cheláty 20 kg
Pro letní období a vyšší teploty. Hobby s vyšším obsahem Mg++, Na+
a vitamínů skupiny B. 20 kg
Pro rekreační koně v nepravidelné zátěži. Bezovsová, nízkoenergetická, se
zvýšeným obsahem elektrolytů a chelátovaných mikroprvků. 20 kg
La Sard Hobby S vysokým obsahem želatinového hydrolyzátu pro prevenci a zlepšení
Gel
funkce kloubního a vazivového aparátu 20 kg
La Sard Sport
Pro sportovní a dostihové koně ve střední zátěži 20 kg
La Sard Extrem Pro sportovní a dostihové koně ve vysoké zátěži 20 kg
La Sard Chov
Pro kojící klisny a sající hříbata s vysokým obsahem lysinu 20 kg
La Sard Odstav Pro odstavená hříbata, snižující nebezpečí vzniku osteochondrózy 20 kg
La Sard Ročci
Pro ročky, snižující nebezpečí vzniku osteochondrózy 20 kg
La Sard
Dietetické krmivo bez zdrojů škrobu s probiotickými kulturami. Pro koně
HiFi Gastric
ohrožené tying up, laminitis, průjmy, při a po léčbě antibiotiky Snižuje
Probio
nebezpečí vzniku kolik a vředů v trávícím traktu. 20 kg
La Sard
Pro zlepšení výživného stavu, zejména starých koní. Rýžové otruby, piv.
SENIOR
Kvasnice, probiotika, fermentovaný ostropestřec. Nízký podíl škrobů. 20 kg
La Sard
Pro lepší pohyblivost a snížení bolestivosti. SENIOR s doplňkem
SENIOR
glukosaminu, MSM a želatinového hydrolyzátu 20 kg
Arthro
La Sard
Bezovsové musli s probiotiky, bohaté na chelátované prvky, vitamíny
Musli Probio
skupiny B, betain, elektrolyty. 15 kg
La Sard
Vysoce energetické musli pro sport a dostihy s probiotiky, bohaté na
Musli Explosive chelátované prvky, vitamíny skupiny B, betain, elektrolyty. 15 kg
La Sard Arthro Pro dostihové a sportovní koně k regeneraci pohybového aparátu s MSM,
Recovery
želatinou a glukosaminem. Bohaté na nenasycené omega-3-mastné
kyseliny, esenciální AMK, chelátované minerály, vitamíny. 20 kg
La Sard
Pro vyrovnání krmné dávky. Vysoký obsah chelátovaných minerálních látek
VitMin
a elektrolytů, betain, biotin, vitamíny D3, E a skupiny B. 20 kg
La Sard Hobby
La Sard Hobby
Dubai
La Sard FUN

La Sard VitMin Pro sportující koně a koně s nízkou hladinou hořčíku, s vysokým obsahem
Sport Mg
hořčíku, biotinu, betainu a vit. skupiny B. Nedráždivý elektrolyt. 20 kg
KOKINKA
Pro motivaci, odměnu a upevnění vzájemného vztahu. Úžasná odměna pro
všechny typy koní se sušeným jablkem a mrkví. 800 g
MSM
Doplněk léčby alergií či bolestí svalů a artróz s protizánětlivým účinkem.
Podporuje kloubní chrupavky, kůži a kožní deriváty. 1,5 kg

ŽÁDNÉ KRMIVO NEOBSAHUJE ZAKÁZANÉ DOPINGOVÉ LÁTKY
* pytel 10 kg
Ceny k 1.9.2020 pro odběr z VKS PD, info o výrobcích na +420 777 578 884.
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