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Nízkosacharidové bezobilné krmivo pro koně
s vysokým podílem tuků, bílkovin, vlákniny a obsahem CBD

www.pastvinasumava.cz/obchod
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Příběh našeho Gaineru pro koně

Jsme hrdými autory a majiteli přírodní zahrady a jedlého parku Pastvina na Šumavě.  
Pastvina je nejen parkem, ale i srdcem rozsáhlejšího hospodářského provozu. 
Věnujeme se činnostem, které nám dávají smysl a které vyhovují naší snaze o trvale 
udržitelné hospodaření a podnikání. 

Jelikož máme zároveň minizoo a azyl pro zvířata v nouzi, rozhodli jsme se i pro výrobu 
krmiv.
Gainer pro koně je naším prvním produktem. Výsledkem několikaletého, nelehkého 
vývoje se šťastným koncem. 

V souladu s filozofií parku Pastvina se pokoušíme o smysluplné využití lokálních a 
vlastních surovin. Jejich podíl v našich krmivech hodláme neustále zvyšovat. V tomto 
smyslu jsme na začátku.
Nenabízíme tedy fixní a neměnný produkt, ale příslib, že v jeho zdokonalování budeme 
trpělivě pokračovat.

Určeno pro

- všechny kategorie koní (mimo koní v závodní sezoně a koní s jinými nutričními 
  požadavky)
- koně ve střední a těžké zátěži
- koně staré, či oslabené
- koně v rekonvalescenci a rehabilitaci
- koně, jejichž zdravotní stav vyžaduje nízkosacharidovou dietu
- koně pracující v klidnějším režimu (hypoterapeutické apod.)
- celkové ozdravení a regeneraci 

Výhody našeho krmiva

- dodává energii bez použití obilí
- rýžové a konopné otruby jsou zdrojem cenných aminokyselin a vitamínů
- mají pozitivní vliv na kvalitu srsti, kůže a kopyt
- vojtěška je cenným zdrojem bílkovin a vlákniny
- kombinace surovin působí příznivě na hyperaktivitu koní
- konopný květ obsahuje CBD, které pomáhá tišit úzkost a neklid, zmírňuje projevy    
  epilepsie, cukrovky a artritidy
- obsahuje přírodní jablečné aroma a zchutňovadlo 
- vysoký podíl jablečných úsušků spolu s aromatem výrazně zatraktivňuje krmivo 
- obsahuje podíl lokálních surovin
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Složení:

Rýžové otruby, konopné otruby, vojtěškové úsušky, konopná herba, jablečné úsušky,
 měsíček lékařský, uhličitan vápenatý, přírodní jablečné aroma: Cronarom PE, 

Analytické složky:

hrubý protein 15%, hrubé oleje a tuky 11,7, hrubá vláknina 22,9%, hrubý
popel 6,23%, fosfor: 0,7%. vápník 1,6%, methionin 0,3%

          
Upozornění: Rýžový olej obsahuje přírodní antioxidant gamma

oryzanol, který může být považován za nedovolenou podpůrnou látku.

Proto nepodávejte toto krmivo koním v průběhu jejich závodní, či

dostihové sezóny.

Konopné otruby obsahují fytokanabinoidy, včetně

kanabidiolu, které mohou být taktéž považovány za nedovolenou

podpůrnou látku. Proto nepodávejte toto krmivo koním v průběhu

jejich závodní, či dostihové sezóny.

Drceno, mícháno, peletováno a baleno na Šumavě. Poctivě a s láskou.

Ceník:

V období do 1.1.2021 je jednotná zaváděcí cena krmiva 300,- Kč s DPH.
(váha jednoho pytle krmiva je 12,5 kg)

Cenové podmínky pro následující kalendářní rok budou upřesněny 15.12.2020.

Do 1.1.2021 nejsme plátci DPH
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Výroba:
Pavel Šašek

Dlouhá Ves 145, IČO: 05678650

Provoz:
Tedražice, čp: 84
Schvalovací číslo:

CZ 802160-01

Prodej:
Petr Šašek

+420 734 406 361
objednavky@pastvinasumava.cz

nebo na našem e-shopu
www.pastvinasumava.cz/obchod
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