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BEZ OVSA

KRMIVA MIKROP® a PROVET® pro koně jsou vyvinuta 
odborníky v oblasti výživy, farmacie a biochemie na základě 
dlouholetých zkušeností ve spolupráci s předními trenéry a 
chovateli České a Slovenské republiky. 

• müsli, granule a mash

• neobsahuje oves

• vyvážené složení

• kvalitní bílkoviny

• nejlepší zdroje energie

• vysoká chutnost

• kompletní minerálně - vitamínový premix

• neobsahuje žádné zakázané látky
ČESKÁ KRMIVA S TRADICÍ
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 Krmný návod:
PROVET® ZIMA MÜSLI je možné krmit samostatně nebo doplnit 
dalším jadrným krmivem. Dávkujte od 1 do 2,5 kg na den při 
hmotnosti koně 500 kg. Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječmen, ječmen hydrotermický, kukuřice, kukuřice hydrotermická, 
pšeničné otruby, úsušky pícnin vojtěšky, hrách hydrotermický, 
jablečné výlisky, monokalciumfosfát, rostlinný olej – řepkový, lněné 
semeno extrudované, melasa řepná, uhličitan vápenatý, oxid 
hořečnatý, chlorid sodný, minerálně-vitamínový premix.

PROVET®
MÜSLI ZIMA

OBSAH 20 kg

REKREACE A NÍZKÁ ZÁTĚŽ

müsli krmivo pro relaxující i lehce pracující koně

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

složení podporuje tvorbu a udržení svalové hmoty 
bez „horké“ energie

min. – vit. premix dostačuje až pro střední zátěž

forma müsli šetrná k trávení koně

•

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

SEk MJ 12

Tuk g 47,55

VLK g 59,98

Škrob g 405,77

Cukry g 34,43

NL g 113,13

Lys g 4,07

Makroprvky

Ca g 9,88

P g 9,57

Na g 2,61

K g 6,98

Mg g 4,76

Mikroprvky

Fe mg 128,4

Cu mg 53,15

Mn mg 122,3

Zn mg 178,6

Se mg 0,9

I mg 0,92

Co mg 0,52

Vitaminy

Vit.A IU 24000

Vit.D IU 2496

Vit.E IU 234,52
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 Krmný návod:
Krmivo HORSE RELAX dávkujte samostatně nebo v kombinaci se statkovým 
krmivem. Denní dávka koně při váze 500 kg je 1–2 kg / ks /den. 

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječný šrot, pšeničný šrot, pšeničné otruby, úsušky pícnin vojtěšky, jablečné 
výlisky, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, chlorid sodný, minerálně-vitamínový 
premix.

MIKROP®
HORSE RELAX

OBSAH 25 kg

LEHKÁ A STŘEDNÍ ZÁTĚŽ

doplňková krmná směs pro koně 

granule

období klidu a mírné zátěže

užité suroviny zcela pokrývají živinové potřeby 

bez ovsa

•

•

•

•

•
Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,76

Tuk g 24,35

VLK g 61,34

Škrob g 278

Cukry g 12,64

NL g 130,61

Lys g 4,15

Makroprvky

Ca g 8,02

P g 5,42

Na g 4,9

K g 2,99

Mg g 3,55

Mikroprvky

Fe mg 191,01

Cu mg 24,84

Mn mg 117,77

Zn mg 136,37

Se mg 0,21

I mg 2,06

Co mg 0,44

Vitaminy

Vit.A IU 13195

Vit.D IU 1000

Vit.E IU 108,36
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PROVET®
KOMFORT

OBSAH 20 kg

REKREACE A NÍZKÁ ZÁTĚŽ

granulované krmivo pro hobby, starší a relaxující koně 
i pony

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

min. – vit. premix dostačuje i pro lehkou práci

•

•

•

•

 Krmný návod:
PROVET® KOMFORT GRANULE je možné krmit samostatně nebo doplnit 
dalším jadrným krmivem. Dávkujte od 1 do 2,5 kg na den při hmotnosti koně 
500 kg. Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječmen, pšeničné otruby, úsušky pícnin vojtěšky, cukrovarské řízky, sojový 
extrahovaný šrot, rostlinný olej – řepkový, melasa řepná, monokalciumfosfát, 
uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, minerálně-vitamínový premix, chlorid 
sodný.

PROVET®
KOMFORT

OBSAH 20 kg

REKREACE A NÍZKÁ ZÁTĚŽ

Nutriční hodnoty

SEk MJ 10,85

Tuk g 32,02

VLK g 83,8

Škrob g 335,27

Cukry g 33,28

NL g 120,03

Lys g 4,53

Makroprvky

Ca g 8,8

P g 7,04

Na g 1,83

K g 8,94

Mg g 7,87

Mikroprvky

Fe mg 185,9

Cu mg 65,98

Mn mg 156,1

Zn mg 222,2

Se mg 1,14

I mg 1,06

Co mg 0,65

Vitaminy

Vit.A IU 30000

Vit.D IU 3120

Vit.E IU 291,11
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 Krmný návod:
PROVET® SPORT MÜSLI je možné krmit samostatně nebo doplnit dalším 
jadrným krmivem. Dávkujte od 1 do 3 kg na den při hmotnosti koně 500 kg. 
Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječmen hydrotermický, ječmen, kukuřice, kukuřice hydrotermická, úsušky 
pícnin vojtěšky, pšeničné otruby, jablečné výlisky, monokalciumfosfát, hrách 
hydrotermický, cukrovarské řízky, rostlinný olej – řepkový, uhličitan vápenatý, 
sojový extrahovaný šrot, chlorid sodný, lněné semeno extrudované, melasa 
řepná, oxid hořečnatý, minerálně-vitamínový premix.

PROVET®
MÜSLI SPORT

OBSAH 20 kg

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZÁTĚŽ

müsli krmivo pro sportující a aktivní koně

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

poskytuje „rychlou i pomalou“ energii

min. – vit. premix dostačuje pro střední až 
vysokou zátěž

forma müsli šetrná k trávení koně

•

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

SEk MJ 12,06

Tuk g 65,38

VLK g 58,47

Škrob g 373,9

Cukry g 33,39

NL g 112,34

Lys g 4,26

Makroprvky

Ca g 8,28

P g 9,3

Na g 2,61

K g 6,87

Mg g 10,32

Mikroprvky

Fe mg 192,4

Cu mg 65,1

Mn mg 145,2

Zn mg 214,7

Se mg 1,14

I mg 1,1

Co mg 0,64

Vitaminy

Vit.A IU 30000

Vit.D IU 3120

Vit.E IU 288,9



6

 Krmný návod:
Krmivo HORSE SPORT dávkujte samostatně nebo v kombinaci se statkovým 
krmivem. Denní dávka koně při váze 500 kg je 2 -3 kg / ks /den.

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječný šrot, kukuřičný šrot, úsuškyvojtěšky, pšeničné otruby, ostropestřcový 
olej, soja, jablečné výlisky, dihydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, 
hydrogenuhličitan sodný, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, oxid hořečnatý, 
minerálně-vitamínový premix.

MIKROP®
HORSE SPORT

OBSAH 25 kg

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZÁTĚŽ

doplňková krmná směs pro koně 

vysokozátěžová granule

výživa koní v střední a velmi těžké práci

obsahuje kvasinkové kultury 

podporuje trávení

doplňuje vysokou hladinu energie

obsahuje organické mikroprvky (cheláty)

bez ovsa

Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,87

Tuk g 59,15

VLK g 63,07

Škrob g 344,63

Cukry g 11,35

NL g 122,33

Lys g 6,4

Makroprvky

Ca g 12,42

P g 9,22

Na g 2,85

K g 4,42

Mg g 3,51

Mikroprvky

Fe mg 9,22

Cu mg 28,85

Mn mg 86,82

Zn mg 188,52

Se mg 0,22

I mg 2,06

Co mg 0,45

Vitaminy

Vit.A IU 16213

Vit.D IU 1000

Vit.E IU 156,24

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Krmný návod:
PROVET® AKTIV GRANULE je možné krmit samostatně nebo doplnit dalším 
jadrným krmivem. Dávkujte od 1,5 do 3 kg na den při hmotnosti koně 500 kg. 
Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječmen, kukuřice, úsušky pícnin vojtěšky, pšeničné otruby, cukrovarské řízky, 
monokalciumfosfát, rostlinný olej – řepkový, sojový extrahovaný šrot, uhličitan 
vápenatý, melasa řepná, oxid hořečnatý, chlorid sodný, minerálně-vitamínový 
premix.

PROVET®
AKTIV

OBSAH 20 kg

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZÁTĚŽ

granulované krmivo pro sportující a pracující koně

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie pro koně v zátěži

poskytuje „rychlou i pomalou“ energii

min. – vit. premix dostačuje i pro vysokou zátěž

•

•

•

•

•
Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,47

Tuk g 52,88

VLK g 60,96

Škrob g 370,87

Cukry g 30,95

NL g 107,16

Lys g 3,99

Makroprvky

Ca g 14,84

P g 14,38

Na g 2,41

K g 6,88

Mg g 7,53

Mikroprvky

Fe mg 169,2

Cu mg 64,76

Mn mg 143,9

Zn mg 214

Se mg 1,13

I mg 1,1

Co mg 0,63

Vitaminy

Vit.A IU 30000

Vit.D IU 3120

Vit.E IU 289,3
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 Krmný návod:
Krmivo HORSE GALLOP S dávkujte samostatně nebo v kombinaci se 
statkovým krmivem. Denní dávka koně při váze 500 kg je 2 -3 kg / ks /den.

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječmen setý, kukuřice, výlisky vojtěšky, pšeničné otruby, lněné semeno, 
pšeničné otruby, glycerol, jablečné výlisky, syrovátka sušená,laktósa, 
dihydrogenfosforečnan vápenatý, klinoptilolit sedimentárního původu, chlorid 
sodný, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, oxid 
hořečnatý, sacharomyces cerevisiae, minerálně-vitamínový premix. 

MIKROP®
HORSE GALLOP S

OBSAH 25 kg

TĚŽKÁ A VELMI TĚŽKÁ PRÁCE

doplňková krmná směs pro koně 

vysokozátěžová granule

výživa koní v těžké a velmi těžké práci

obsahuje kvasinkové kultury 

podporuje trávení

doplňuje vysokou hladinu energie

obsahuje organické mikroprvky (cheláty)

bez ovsa

•

•

•

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,05

Tuk g 44,42

VLK g 84,62

Škrob g 347,18

Cukry g 9,96

NL g 118,08

Lys g 6,5

Makroprvky

Ca g 7,11

P g 8,41

Na g 3,97

K g 2,75

Mg g 1,94

Mikroprvky

Fe mg 312,29

Cu mg 31,87

Mn mg 125,62

Zn mg 205,81

Se mg 0,1

I mg 4,11

Co mg 0,44

Vitaminy

Vit.A IU 24193

Vit.D IU 2500

Vit.E IU 46,64
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 Krmný návod:
PROVET® MARATON GRANULE je možné krmit samostatně nebo doplnit 
dalším jadrným krmivem. Dávkujte od 1,5 do 3 kg na den při hmotnosti koně 
500 kg. Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječmen, kukuřice, úsušky pícnin vojtěšky, monokalciumfosfát, pšeničné 
otruby, sojový extrahovaný šrot, cukrovarské řízky, rostlinný olej - řepkový, 
melasa řepná, chlorid sodný,  oxid hořečnatý, uhličitan vápenatý, minerálně-
vitamínový premix.

PROVET®
MARATON

OBSAH 20 kg

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZÁTĚŽ

granulované krmivo pro koně v zápřeži a těžké práci

neobsahuje oves

kvalitní zdroj energie a bílkovin

optimální poměr „rychlé a pomalé“ energie pro 
silově–vytrvalostní zátěž

min. – vit. premix pro náročnou práci

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,74

Tuk g 63,01

VLK g 59,05

Škrob g 351,93

Cukry g 32,64

NL g 117,87

Lys g 4,79

Makroprvky

Ca g 11,63

P g 14,75

Na g 2,4

K g 7,3

Mg g 10,38

Mikroprvky

Fe mg 199,7

Cu mg 71,25

Mn mg 156,5

Zn mg 233,9

Se mg 1,24

I mg 1,2

Co mg 0,7

Vitaminy

Vit.A IU 3300

Vit.D IU 3432

Vit.E IU 316,47
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 Krmný návod:
Krmivo HORSE RICE BRAN dávkujte pro doplnění krmné dávky. Denní dávka 
koně při váze 500 kg je 1–2 kg / ks /den.

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Rýžový obrus, úsušky vojtěškové, kukuřičný šrot, jablečné výlisky šrot, uhličitan 
vápenatý, monokalciumfosfát.

MIKROP®
HORSE RICE BRAN

OBSAH 25 kg

NASVALENÍ A VLÁKNINA

doplňková krmná směs pro koně 

granule

pro všechny zátěže 

významné doplnění vlákniny

podporuje trávení a nesvalení koně

bez ovsa

•

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

SEk MJ 6,26

Tuk g 22,16

VLK g 110,63

Škrob g 161,47

Cukry g 2,5

NL g 137,76

Lys g 3,44

Makroprvky

Ca g 3,34

P g 12,1

Na g 0,21

K g 8,55

Mg g 5,94

Mikroprvky

Fe mg 226,23

Cu mg 4,9

Mn mg 120,11

Zn mg 53,07
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 Krmný návod:
Krmivo HORSE FIBRE dávkujte jako doplněk krmné dávky. Denní dávka koně 
při váze 500 kg je 1–2 kg / ks /den.

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Výlisky vojtěšky, pšeničné otruby, kukuřice, ječmen setý, jablečné 
výlisky, uhličitan vápenatý, sojový extrahovaný šrot, lněné semeno, 
dihydrogenfosforečnan vápenatý.

MIKROP®
HORSE FIBER

OBSAH 25 kg

VLÁKNINA A TRÁVENÍ

doplňková krmná směs pro koně 

granule

pro všechny zátěže koně

Ideální doplnění vlákniny

významný doplněk krmné dávky pro podporu trávení

bez ovsa

•

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

SEk MJ 10,21

Tuk g 52,66

VLK g 132,98

Škrob g 136,56

Cukry g 6,68

NL g 135,73

Makroprvky

Ca g 14,94

P g 7,39

Na g 3,92

K g 3,25

Mg g 4,03

Mikroprvky

Fe mg 448,95

Cu mg 30,98

Mn mg 104,81

Zn mg 172,24

Se mg 0,19

I mg 2,06

Co mg 0,45

Vitaminy

Vit.A IU 40049

Vit.D IU 3000

Vit.E IU 151,01
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 Krmný návod: 
PROVET® MASH podávejte samostatně nebo jako doplněk stávajícího 
energetického krmiva 1 – 3 x týdně, v případě potřeby denně. Stávající 
krmnou dávku energetického krmiva je možné snížit, nebo ponechat.

Dávkujte od 0,5 do 1kg na den při hmotnosti koně 500 kg. Zalijte teplou 
vodou.

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječmen hydrotermický, pšeničné otruby, lněné semeno extrudované, kukuřice 
hydrotermická, jablečné výlisky sušené, rostlinný olej – řepkový, uhličitan 
vápenatý.

PROVET®
MASH

OBSAH 15 kg

REKONVALESCENCE / DIETA

    dietetické krmivo pro všechny kategorie koní

    neobsahuje oves

    pro zimní období, rekonvalescenci a přelínávání

    vysoký obsah vlákniny a tuku

    vysoký podíl extrudovaného lněného semene

•

•

•

•

•
Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,81

Tuk g 70,56

VLK g 60,32

Škrob g 340,64

Cukry g 32,63

NL g 130,89

Lys g 4,4

Makroprvky

Ca g 7,03

P g 5,3

Na g 0,27

K g 6,93

Mg g 2,06

Mikroprvky

Fe mg 83,96

Cu mg 7,2

Mn mg 44,45

Zn mg 41,49

Se mg 0,086

I mg 0,1

Co mg 0,09

Vitaminy

Vit.A IU 0,52

Vit.D IU 0

Vit.E IU 17,76
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  Surovinové složení:
Ječmen, pšeničné otruby, kukuřice, úsušky pícnin vojtěšky, uhličitan vápenatý, sojový 
extrahovaný šrot, lněné semeno extrudované, rostlinný olej – řepkový, melasa řepná, 
monokalciumfosfát, oxid hořečnatý, chlorid sodný, minerálně-vitamínový premix.

PROVET®
CHOV

OBSAH 20 kg

BŘEZOST / VÝVIN HŘÍBAT

granulované koncentrované krmivo pro březí 
a laktující klisny a hříbata v růstu

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

min. – vit. premix zaměřen na růst plodu, 
kvalitu mléka a růst hříběte

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,6

Tuk g 36,58

VLK g 72,98

Škrob g 392,6

Cukry g 31,79

NL g 118,2

Lys g 4,32

Makroprvky

Ca g 14,01

P g 6,78

Na g 4,18

K g 8,02

Mg g 7,84

Mikroprvky

Fe mg 181,96

Cu mg 65,48

Mn mg 151,86

Zn mg 219,09

Se mg 1,15

I mg 1,15

Co mg 0,64

Vitaminy

Vit.A IU 30000

Vit.D IU 3120

Vit.E IU 290,88

Dávkování krmiva

Březí klisna 400 500 600 kg

I. trimestr 0,8 1,5 2,2 kg

II. trimestr 1 1,6 2,4 kg

III. trimestr 1,8 2,4 3 kg

Laktující klisna

1. měsíc 2,5 3 3,5 kg

3. měsíc 2,1 2,6 3,1 kg

6. měsíc 1,8 2 2,2 kg

Hříbě

6. měsíc 0,8 1 1,4 kg

12. měsíc 1,5 2 2,5 kg

18. měsíc 2 2,5 3 kg
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 Krmný návod:
Krmivo HORSE KLISNY dávkujte samostatně nebo v kombinaci se statkovým 
krmivem. Denní dávka koně při váze 500 kg je 2 - 6 kg / ks /den dle trimestru 
březosti či měsíce laktace.

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječný šrot, kukuřičný šrot, úsušky vojtěšky, pšeničné otruby, soja, 
dihydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, minerálně-
vitamínový premix.

MIKROP®
HORSE KLISNY

OBSAH 25 kg

BŘEZOST A LAKTACE

doplňková krmná směs pro chovné klisny

pro období březosti a laktace

správný růst plodu a vývoj hříběte

ideální složení bílkoviny

obsahuje organické mikroprvky (cheláty)

bez ovsa
Nutriční hodnoty

SEk MJ 9,83

Tuk g 20,24

VLK g 53,42

Škrob g 364,36

Cukry g 46,54

NL g 173,02

Lys g 10,99

Makroprvky

Ca g 9,46

P g 7,93

Na g 3,62

K g 5

Mg g 1,92

Mikroprvky

Fe mg 207,58

Cu mg 18,32

Mn mg 89,26

Zn mg 124,12

Se mg 0,21

I mg 2,09

Co mg 0,49

Vitaminy

Vit.A IU 15267

Vit.D IU 1000

Vit.E IU 158

•

•

•

•

•

•
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 Krmný návod:
Krmivo HORSE HŘÍBATA dávkujte samostatně nebo v kombinaci se statkovým 
krmivem. Denní dávka khříběte je závislá na plemeni a věku hříběte a činí je 
1 - 3 kg / ks /den.

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Ječný šrot, kukuřičný šrot, úsušky vojtěšky, pšeničné otruby, soja, 
dihydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, oxid 
hořečnatý, minerálně-vitamínový premix. 

MIKROP®
HORSE HŘÍBATA

OBSAH 25 kg

VÝVIN A RŮST

doplňková krmná směs pro hříbata 

od odstavu po dobu růstu

správný vývin a růst hříběte

ideální složení bílkoviny

obsahuje organické mikroprvky (cheláty)

bez ovsa
Nutriční hodnoty

SEk MJ 10,69

Tuk g 21,27

VLK g 51,33

Škrob g 388,51

Cukry g 43,68

NL g 144,72

Lys g 10,25

Makroprvky

Ca g 10,71

P g 9,12

Na g 5,09

K g 3,48

Mg g 3,33

Mikroprvky

Fe mg 293,23

Cu mg 19,51

Mn mg 90,44

Zn mg 122,7

Se mg 0,21

I mg 2,08

Co mg 0,47

Vitaminy

Vit.A IU 18261

Vit.D IU 2000

Vit.E IU 180

•

•

•

•

•

•
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 Krmný návod:
Krmivo HORSE BIO dávkujte samostatně nebo v kombinaci se statkovým 
krmivem. Denní dávka koně při váze 500 kg je 2 - 5 kg / ks /den. 

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

  Surovinové složení:
Bio ječmen, bio vojtěškové úsušky, chlorid sodný, oxid hořečnatý, uhličitan 
vápenatý, hydrogenuhličitan sodný, minerálně-vitamínový premix.

MIKROP®
HORSE BIO

OBSAH 25 kg

doplňková krmná směs pro koně v EKO režimu

granule

vhodné pro klidové období i zátěž

udržuje optimální kondici koně

bez ovsa

•

•

•

•

•
Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,8

Tuk g 15,73

VLK g 78,69

NL g 115

Makroprvky

Ca g 6,39

P g 2,8

Na g 6,25

Mg g 7

Mikroprvky

Fe mg 415,16

Cu mg 22,2

Mn mg 80,75

Zn mg 105,41

Se mg 0,3

I mg 2

Co mg 0,44

Vitaminy

Vit.A IU 15000

Vit.D IU 1000

Vit.E IU 150

LEHKÁ A STŘEDNÍ ZÁTĚŽ



M
IN

ER
ÁL

NÍ
 D

OP
LŇ

KY

17

MIKROP® HORSE pro koně jsou vyráběny podle nejmodernějších poznatků z oblasti 
výživy koní a evropských nutričních norem. Jsou upraveny podle geografických 
podmínek v České a Slovenské republice a obsahují unikátní kombinace 
anorganických forem s organicky vázanými prvky (bioplexy).

MINERÁLY A VITAMÍNY PRO VAŠE KONĚ

• makroprvky, mikroprvky a vitaminy

• vysoká koncentrace

• vysoká vstřebatelnost

• snadné dávkování

• revoluční složení a doložená účinnost

• rychlý nástup účinku
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PROVET®
MINVITER

OBSAH 3 kg / 9 kg
 Krmný návod:

20 gramů na 100 kg živé váhy koně / den (1 odměrka = 50 g).

Přidává se do krmných dávek pro koně.

 ZDRAVÍ A VÝKON

doplnění minerálů a vitaminů

ideálně doplňuje statkové krmivo (oves, ječmen)

obsahuje esenciální aminokyseliny

obsahuje mikrokroky ve formě bioplexů

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

Met g 10

Lys g 30

Makroprvky

Ca g 165

P g 65

Na g 32

Mg g 90

Mikroprvky

Fe mg 672

Cu mg 2630

Mn mg 2627

Zn mg 14,4

Se mg 37

I mg 11

Co mg 30,8

Vitaminy

Vit.A IU 233000

Vit.D IU 32000

Vit.E IU 8130

Vit.K3 mg 120

Vit.C mg 1000

Vit.B1 mg 460

Vit.B2 mg 200

Vit.B6 mg 300

Vit.B12 mcg 600

Biotin mg 60

Niacinamid mg 900

Panthotenan 
vápenatý

mg 600

Kys.listová mg 500

Cholinchlorid mg 5000
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 Krmný návod:
Denně, zamíchaný do krmiva 10–15 g/100 kg ž.h./den, na kus a den 50–80 g.
Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

MIKROP®
HORSE PREMIUM 

L-KARNITIN

OBSAH 1 kg / 25 kg

VÝKON A REGENERACE

minerální krmivo s vitaminy pro koně 

doplňuje denní potřebu minerálů a vitaminů

pro koně v extrémní zátěži

bioplexy

kvalitní aminokyseliny

udržení vnitřního prostředí

rychlá regenerace

•

•

•

•

•

•

•
Nutriční hodnoty

Met g 20

Lys g 13,24

Makroprvky

Ca g 133,65

P g 71,4

Na g 60,22

Mg g 25,67

Mikroprvky

Fe mg 4065,34

Cu mg 465,5

Mn mg 6031,74

Zn mg 3744

Se mg 20

I mg 34,25

Co mg 22 L–Karnitin mg 3637,5

Vitaminy

Vit.A IU 900000

Vit.D IU 150000

Vit.E IU 13350

Vit.K3 mg 616

Vit.C mg 4998

Vit.B1 mg 1191

Vit.B2 mg 1200

Vit.B6 mg 795,76

Vit.B12 mcg 10000

Biotin mg 40

Niacinamid mg 1014

Panthotenan 
vápenatý

mg 980

Kys.listová mg 736

Cholinchlorid mg 30000
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 Krmný návod: 
Sportovní a dostihové koně v intenzivním tréninku 20 g/100 kg ž.h./den. 

Vysokobřezí a kojící klisny 15–25 g/100 kg ž.h./den.

Hříbata 25 g/100 kg ž.h./den.

MIKROP®
MIKROS KONĚ 

PLUS

OBSAH 3  kg / 25 kg

SPORT A VÝKON

minerální krmivo s vitaminy pro koně 

doplňuje denní potřebu minerálů a vitaminů 

bioplexy

vhodné pro koně v zátěži

kvalitní aminokyseliny

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

Met g 15,45

Lys g 24,5

Makroprvky

Ca g 141,77

P g 65,24

Na g 55,57

Mg g 9,56

Mikroprvky

Fe mg 5034,62

Cu mg 797,81

Mn mg 5028,25

Zn mg 6064,29

Se mg 10

I mg 27,4

Co mg 30,8

Vitaminy

Vit.A IU 1200000

Vit.D IU 100000

Vit.E IU 11110

Vit.K3 mg 202,4

Vit.C mg 3528

Vit.B1 mg 398,48

Vit.B2 mg 600,28

Vit.B6 mg 301,11

Vit.B12 mcg 1200

Biotin mg 28

Niacinamid mg 748,14

Panthotenan 
vápenatý

mg 501,31

Kys.listová mg 303,71

Cholinchlorid mg 8058,75
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 Krmný návod:
Denně, zamíchaný do krmiva 20–25 g/100 kg ž.h./den, na kus a den 
100 –150 g.

MIKROP®
HORSE EKONOMY

OBSAH 1 kg / 25 kg

ZDRAVÍ A VÝKON

minerální krmivo s vitaminy pro koně 

doplňuje denní potřebu minerálů a vitaminů

podpora sportovního výkonu

rychlejší regenerace

správná funkce svalů

bioplexy

•

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

Met g 10,15

Lys g 30,22

Makroprvky

Ca g 121,61

P g 69,58

Na g 60,19

Mg g 21,62

Mikroprvky

Fe mg 2742,23

Cu mg 826

Mn mg 5044,61

Zn mg 6001,83

Se mg 20

I mg 34,25

Co mg 19,8

Vitaminy

Vit.A IU 800000

Vit.D IU 100000

Vit.E IU 10000

Vit.K3 mg 440

Vit.C mg 999,6

Vit.B1 mg 1001,1

Vit.B2 mg 1000,13

Vit.B6 mg 503,74

Vit.B12 mcg 8000

Biotin mg 25

Niacinamid mg 1104,7

Panthotenan 
vápenatý

mg 392,68

Kys.listová mg 349,65

Cholinchlorid mg 30062,25
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Minerální krmivo s vitaminy pro březí a kojící klisny, hřebce a hříbata. 
Zajišťuje optimální dotaci stopových prvků, vitaminů a aminokyselin. 
Stopové prvky jsou dotovány ve formě bioplexů. Skladba aminokyselin 
příznivě ovlivňuje mléčnost klisen. Komplex vitaminů pozitivně 
ovlivňuje průběh říje, plodnost a především životaschopnost hříbat. 
Podporuje vývin a růst u mladých koní. 

 Krmný návod:
Denně, zamíchaný do krmiva klisny před 
připouštěním 2 měsíce 8 g na 100 kg ž.h./den.

Před porodem 5 g na 100 kg ž.h./den. 

Během první poloviny laktace 10 g na 100 kg 
ž.h./den, dále pak 5 g na 100 kg ž.h./den.

MIKROP®
HORSE FAMILY

OBSAH 1 kg / 25 kg

BŘEZOST A LAKTACE

doplňuje denní potřebu minerálů a vitaminů

podpora mléčnosti klisen, říje, plodnosti

bioplexy

kvalitní aminokyseliny

zvyšuje životaschopnost hříbat

správný vývin hříbat a mladých koní

•

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

Met g 10

Lys g 30,02

Makroprvky

Ca g 111,43

P g 46,1

Na g 60,59

Mg g 24,03

Mikroprvky

Fe mg 3423,45

Cu mg 465,2

Mn mg 6016,74

Zn mg 3770

Se mg 20

I mg 34,25

Co mg 19,8

Vitaminy

Vit.A IU 1000000

Vit.D IU 120000

Vit.E IU 11110

Vit.K3 mg 440

Vit.C mg 999,6

Vit.B1 mg 1198,4

Vit.B2 mg 1200

Vit.B6 mg 803,88

Vit.B12 mcg 10000

Biotin mg 30

Niacinamid mg 1092

Panthotenan 
vápenatý

mg 891,8

Kys.listová mg 745,2

Cholinchlorid mg 30000
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 Krmný návod:
Denně, zamíchaný do krmiva 20–25 g/100 kg ž.h./den, na kus a den 
100 –150 g.

MIKROP®
HORSE BASIC

OBSAH 1 kg / 25 kg

HOBBY A LEHKÁ PRÁCE

minerální krmivo s vitaminy pro koně 

doplňuje denní potřebu minerálů a vitaminů

pro koně v klidu a lehké práci

kvalitní aminokyseliny

optimální výkon

•

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

Met g 0,87

Lys g 10,41

Makroprvky

Ca g 132,19

P g 65,42

Na g 60,47

Mg g 10,56

Mikroprvky

Fe mg 2002,74

Cu mg 818,52

Mn mg 4048,56

Zn mg 5146,93

Se mg 15

I mg 34,25

Co mg 19,8

Vitaminy

Vit.A IU 650000

Vit.D IU 80000

Vit.E IU 4445

Vit.K3 mg 352

Vit.B1 mg 710,41

Vit.B2 mg 640,71

Vit.B6 mg 399,58

Vit.B12 mcg 5000

Biotin mg 15

Niacinamid mg 500

Panthotenan 
vápenatý

mg 297

Kys.listová mg 248

Cholinchlorid mg 20031
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 Krmný návod:
Jezdecký kůň 15–20 g/100 kg ž.h./den.

Jezdecký kůň max. výkon 20–25 g/100 kg ž.h./den.

Vysokobřezí a kojící klisny 30–50 g/100 kg ž.h./den.

Hříbata 10–20 g/100 kg ž.h./den.

Ročci 20 g/100 kg ž.h./den.

MIKROP®
MIKROS KONĚ

VDK BIOSTRONG

STÁJOVÝ UNIVERZÁL

minerální krmivo s vitaminy pro koně 

doplňuje denní potřebu minerálů a vitaminů

udržení zdravotního stavu

udržení reprodukční schopnosti

zlepšuje příjem a využití krmiva

obsahuje bylinné extrakty

•

•

•

•

•

•

OBSAH 3  kg / 25 kg

Nutriční hodnoty

Met g 0,92

Lys g 0,5

Makroprvky

Ca g 161,82

P g 50,6

Na g 66,01

Mg g 13,06

Mikroprvky

Fe mg 2285,40

Cu mg 408,79

Mn mg 8060,24

Zn mg 2624,89

Se mg 9,99

I mg 27,4

Co mg 30,8

Vitaminy

Vit.A IU 860000

Vit.D IU 60000

Vit.E IU 3110

Vit.K3 mg 70,4

Vit.C mg 1597,4

Vit.B1 mg 160,98

Vit.B2 mg 248,41

Vit.B6 mg 122,79

Vit.B12 mcg 600

Biotin mg 8

Niacinamid mg 453,18

Panthotenan 
vápenatý

mg 217,83

Kys.listová mg 119,76

Cholinchlorid mg 5004,19
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 Krmný návod:
Denně, zamíchaný do krmiva 20–25 g/100 kg ž.h./den, na kus a den 
100  –150 g.

MIKROP®
HORSE 

MINERAL V

OBSAH 25 kg

EKO VÝŽIVA

minerální krmivo s vitaminy pro koně 

doplňuje denní potřebu minerálů a vitaminů

ideální kombinace makroprvků

pro koně v klidu a lehké práci

optimální výkon

•

•

•

•

•

Makroprvky

Ca g 138,57

P g 69,1

Na g 60,42

Mg g 20,04

Mikroprvky

Fe mg 3633,51

Cu mg 604,3

Mn mg 5073,88

Zn mg 6004,52

Se mg 40

I mg 32,5

Co mg 19,8

Vitaminy

Vit.A IU 600000

Vit.D IU 60000

Vit.E IU 2775

Vit.K3 mg 79,2

Vit.B1 mg 158,8

Vit.B2 mg 248

Vit.B6 mg 121,8

Vit.B12 mcg 600

Biotin mg 8

Niacinamid mg 450

Panthotenan 
vápenatý

mg 215

Kys.listová mg 119,6

Cholinchlorid mg 10020
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PROVET® PŘÍPRAVKY pro koně jsou vyvinuty odborníky 
v oblasti výživy, farmacie a biochemie na základě 
dlouholetých zkušeností ve spolupráci s předními trenéry 
a chovateli České republiky. 

PROVET® PŘÍPRAVKY mají revoluční složení díky 
použití vysoce kvalitních extraktů léčivých rostlin na 
základě fytofarmaceutických znalostí. Jsou schválené  
ÚSKVBL, nemají vedlejší účinky a neobsahují žádné 
dopingové látky.

• sirupy a tablety

• z extraktů léčivých rostlin

• vysoká vstřebatelnost

• snadné dávkování

• revoluční složení a doložená účinnost

• rychlý nástup účinku

V ČESKÝCH STÁJÍCH OD ROKU 2007
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 Doporučené dávkování: 
20 – 40 ml / dospělý kůň (500 kg) /den

Optimálně 40 ml denně prvních 7 dní kůry, poté 20 ml na den do dobrání.

  1000 ml obsahuje:
Adhatoda vasica ext. 20000 mg, Minthostachys setosa ext.5000 mg, 
Desmondium adscendens ext. 5000 mg, Ocimum sanctum ext. 5000 mg, 
Aspalanthus linearis ext. 5000mg, Spondias mombin ext. 5000 mg

PROVET®BRONCHO efektivně potlačuje záněty dýchacích 
cest, tlumí kašel, rozpouští hlen a zlepšuje plicní ventilaci. 
Má antihistaminové účinky a usnadňuje vykašlávání. Chrání a 
podporuje fyziologické funkce dýchacích cest. Užití přípravku je 
vhodné u bronchitid, bakteriálních a virových onemocnění 
horních cest dýchacích i alergií. 

PROVET® 
BRONCHO

OBSAH 1000 ml

PRO LEPŠÍ DÝCHÁNÍ

tlumí kašel

odhleňuje dýchací cesty

odstraňuje zánět dýchacích cest

řeší bronchitidy a alergické reakce

zlepšuje dýchání

•

•

•

•

•
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 Doporučené dávkování: 
20 – 40 ml / dospělý kůň (500 kg) /den

Optimálně 40 ml denně prvních 7 dní kůry, poté 20 ml na den do dobrání.

Nutno podávat min. 5 – 10 dní před plánovanou stresující situací.

Dlouhodobé užívání je možné.

  1000 ml obsahuje:
Withania somnifera ext. 30000 mg, Ocimum sanctum ext. 15000 mg, 
Lepidium meyenii ext. 10000 mg, Asparagus racemosus ext. 10000 mg

PROVET®STRES potlačuje stres a nervozitu koní bez uspávacího 
efektu. Výborně funguje při přepravě koní, zklidňuje při tréninku 
a zvyšuje soustředění při práci. Zmírňuje pocení. Zabraňuje 
nežádoucím nervovým vzruchům. Přispívá k dobré duševní pohodě 
a tělesné kondici. Zvyšuje odolnost při fyzické námaze.

PROVET® 
STRES

OBSAH 1000 ml

ZKLIDNĚNÍ / TLUMÍ STRES

zklidňuje koně

tlumí stres, potlačuje nervozitu

zlepšuje soustředění

snižuje pocení

•

•

•

•
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 Doporučené dávkování: 
30 – 60 ml / dospělý kůň (500 kg) /den

Podávejte po zátěži a zabezpečte koni přístup k pitné vodě.

  1000 ml obsahuje:
Magnesium chloride anhydr. 93500 mg, Sodium chloride 42000 mg, 
Malpighia glabra juice 15000 mg, Potassium chloride 10000 mg, Calcium 
chloride anhydr. 5000 mg 

PROVET®ELYT je účinný koncentrovaný přípravek pro koně, určený 
pro vyrovnání ztráty iontů potem. Rychle doplňuje nezbytné 
ionty (elektrolyty) lehce vstřebatelnou formou pro organismus a 
brání negativnímu dopadu na výkonnost. Pomáhá koním po zátěži, 
náročném tréninku, během závodů a kdykoliv při nadměrném 
pocení koní.

Optimalizace obsahu iontů a vody v těle je předpokladem pro 
kvalitní trénink a výborný výkon koně.

PROVET®
ELYT

OBSAH 1000 ml

DOPLNĚNÍ ELEKTROLYTŮ

doplňuje elektrolyty při zvýšeném pocení

zkracuje dobu regenerace po zátěži

vyrovnává vnitřní prostředí koně

chrání svaly před poškozením

optimální složení iontů

tekutý koncentrát

•

•

•

•

•

•
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 Doporučené dávkování: 
20 – 40 ml / dospělý kůň (500 kg) /den

Optimálně 40 ml denně prvních 7 dní kůry, poté 20 ml na den do dobrání.

  1000 ml obsahuje:
Phylantus niruri ext. 5000 mg, Capparis spinosa ext. 2500 mg, Aspalanthus 
linearis ext. 2500 mg, Cichorium intibus ext. 2500 mg, Terminalia arjuna 
ext.2500 mg, Andrographis paniculata ext. 2500 mg

PROVET®LIV zrychluje regeneraci jaterních buněk a odbourávání 
odpadních látek po svalové práci. Zvyšuje detoxikační vlastnosti 
jater. Tím zkracuje dobu regenerace koně a zvyšuje jeho odolnost 
při sportovní zátěži. Nezastupitelný doplněk jakéhokoli typu tréninku. 
Příznivě působí u stavů po infekčních a chronických onemocnění 
jater. Rovněž vykazuje silné antioxidační účinky zmírňující 
negativní působení volných radikálů na organismus.

PROVET® 
LIV

OBSAH 1000 ml

JÁTRA / REGENERACE

regeneruje játra

čistí a detoxikuje organismus

podporuje růst jaterních buněk

zkracuje dobu regenerace po zátěži a po 
nemoci

•

•

•

•
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 Doporučené dávkování: 
20 – 40 ml / dospělý kůň (500 kg) /den

Optimálně 40 ml denně prvních 7 dní kůry, poté 20 ml na den do dobrání.

  1000 ml obsahuje:
Boswellia serrata extr. 4000 mg

PROVET® ALGI uvolňuje ztuhlá svalová vlákna. Zmírňuje bolesti 
kloubních vazů, svalů a svalových úponů, tlumí zánět. Napomáhá 
organismu zvládat tréninkovou zátěž. Jemně tlumí bolest, výrazně 
potlačuje zánět. Má silné antioxidační účinky zmírňující negativní 
působení volných radikálů na organismus.

PROVET® 
ALGI

OBSAH 1000 ml

SVALY / REGENERACE

relaxuje svaly

uvolňuje ztuhlá svalová vlákna

rehabilituje klouby

odstraňuje zánět

tlumí bolest

•

•

•

•

•
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 Doporučené dávkování: 
10 – 20 tbl / dospělý kůň (500 kg) /den

Optimálně 20 tbl denně prvních 7 dní kůry, poté 10 tbl na den do dobrání.

  1 tbl obsahuje:
Hydrolyzovaný kolagenní peptid  500 mg, Boswellia serrata extr. 267,74 mg

Přípravek PROVET® JOINT PLUS doplňuje stěžejní stavební látky 
do kloubů, vazů, šlach a chrupavek. Doplňuje a upravuje viskozitu 
kloubní tekutiny, čímž zabraňuje nadměrnému oděru chrupavek v 
kloubu a vzniku artróz. 

Regeneruje šlachy po úrazech, působí významně protizánětlivě, 
jemně tlumí bolest. Snižuje riziko vzniku zánětlivých procesů po 
zhmožděních a při námaze, příznivě působí na uvolnění ztuhlosti 
pohybového aparátu. 

Působí regeneračně na chrupavku kloubů a také jako podpůrný 
prostředek při zánětlivých procesech pohybového ústrojí.

Ideální je dlouhodobé užívání léčebné i jako prevence.

PROVET® 
JOINT PLUS

OBSAH 200 / 400 tbl

KOLUBY / ŠLACHY

kloubní výživa

odstraňuje zánět a tlumí bolest

zlepšuje a doplňuje kloubní mazivo

regeneruje šlachy, chrupavky

vhodný pro koně v zátěži a po úraze

vhodný pro seniory i mladé koně při rychlém růstu

•

•

•

•

•

•
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 Doporučené dávkování: 
Přípravek naneste na mokrou srst, vmasírujte, nechte 10 minut působit a 
opláchněte. U problematické kůže nebo srsti aplikujte denně do vymizení 
příznaků. Šampon je vhodný i pro běžné mytí zdravé srsti a kůže.

  1000 ml obsahuje:
Azadirachta indica leaf ext., Tabebuia impetiginosa (Lapacho) ext.

PROVET® VETERINÁRNÍ ŠAMPÓN s extraktem rostlin Tabebuia 
impetiginosa (Lapacho) a Azadirachta indica zlepšuje vzhled a 
elasticitu srsti a kůže, podporuje růst srsti. Účinné látky obsažené 
v těchto rostlinách mají výrazný protiplísňový, antialergický, 
antiparazitární a antibakteriální (vč. Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis), antimykotický, antiseptický a 
protizánětlivý efekt. Zajišťuje optimální mastnost a ideální pH. Je 
vhodný pro všechny typy srsti. Použití tohoto šamponu je vhodné 
pro jedince s problematickou kůží se sklonem k vypadávání 
srsti při plísňových a bakteriálních onemocnění kůže a ekzémech i 
pro běžné mytí. Díky vynikajícím kvalitám šampon vyhovuje všem 
věkovým kategoriím a typům koní. Nedráždí a nemění barvu srsti.

PROVET® 
SHAMPOO

OBSAH 250 / 500 ml

ČISTÁ A ZDRAVÁ SRST

veterinární šampon

působí proti plísním, mykózám

působí antiviroticky a antibakteriálně

zklidňuje svědivost a bolestivost pokožky

tlumí kožní projevy lupénky

působí u kožních onemocnění způsobených 
kvasinkami

účinný prostředek odpuzující hmyz

ideální i jako běžný šampon

•

•

•

•

•

•

•

•
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Produkty MIKROP® HORSE  jsou chytrým, osvědčeným  řešením specifických obtíží koní 
celé řady chovatelů v České a Slovenské republice již desítky let. 

• mikroprvky a vitaminy

• vysoká koncentrace

• vysoká vstřebatelnost

• snadné dávkování

• revoluční složení a doložená účinnost

• rychlý nástup účinku

CHYTRÉ DOPLŇKY S TRADICÍ
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Používá se při zátěži, která vzniká při přechodech mezi ročními 
obdobími, zejména v zimě a na jaře. Dále se používá při trans- 
portních, tepelných nebo jiných stresech a při rekonvalescenci. 

 Krmný návod:
4 – 6 g/koně.

0,8 – 0,1 g/hříbě.

MIKROP®
HORSE C-VIT.

OBSAH 1 kg / 25 kg

IMUNITA

doplňkové krmivo

vitamín C

regenerace

antioxidant

podpora imunity

rozpustný ve vodě

•

•

•

•

•

•

Vitaminy

Vit.C mg 245000
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Přípravek se aplikuje ochranně i léčebně při některých endokrinních 
poruchách při deficitní výživě, výskytu svalových myopatií a dege- 
nerativních a proliferativních změnách pohybového aparátu. Rovněž 
výrazně ovlivňuje pohlavní aktivitu chovných zvířat. 

 Krmný návod:
3 g na 100 kg ž.h.

MIKROP®
HORSE SE-VIT.

OBSAH 1 kg / 25 kg

SVALOVÁ FUNKCE

doplňkové krmivo

organický selen

vitamin E

regenerace

antioxidant

sportovní výkonnost

•

•

•

•

•

•

Mikroprvky

Fe mg 4,85

Mn mg 1,7

Zn mg 3,7

Se mg 50

Makroprvky

Ca g 0,23

P g 0,08

Na g 0,04

Mg g 0,14

Vitaminy

Vit.E IU 70002

Vit.C mg 9996
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Česnek má na organizmus zvířete příznivý vliv. Zlepšuje příjem a trávení 
potravy, má antiparazitární a baktericidní účinky a působí na prevenci 
zánětlivých stavů. Udržuje bakteriální rovnováhu v trávicím traktu a 
má probiotické účinky. Komplex látek obsažených v česneku dokáže 
stimulovat imunitu zvířat, proto je vhodné podávat ho v přechodném 
období (zima–jaro). Chrání proti nachlazení, onemocnění horních 
cest dýchacích a chronickému zánětu průdušek. Při dlouhodobém 
užívání v letních měsících má česnek repelentní účinky. 

 Krmný návod:
3 g na 100 kg ž.h. 

MIKROP®
HORSE ČESNEKOVÝ 

SPECIÁL

OBSAH 1 kg / 25 kg

TRÁVENÍ / REPELENT

doplňkové krmivo

vysoký obsah česneku

imunita

podpora trávení

antiparazitární

repelent

probiotikum

•

•

•

•

•

•

•
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Příznivě působí při dýchacích potížích a respiračních problémech 
koní. Svým složením např. fenykl, anýz, pískavice řecké seno, tymián 
a mnoho dalších, dezinfikuje a posiluje samočistící funkci plic. Je 
vhodný i při náhlém ochlazení, chronických plicních onemocněních, 
alergiích na trávu, senné rýmě, akutním zánětu průdušek atd. 

 Krmný návod:
Preventivně 3,3 g na 100 kg ž.h.

Chronické plicní onemocnění, alergie, prudké ochlazení, kašel 6,6 g na 
100 kg ž.h. 

Aktivní zánět průdušek 8,3 g na 100 kg ž.h.

MIKROP®
HORSE HERBS

OBSAH 1 kg / 25 kg

DÝCHÁNÍ

doplňkové krmivo

výtažky z bylin

lepší dýchání

na respirační obtíže

•

•

•

•
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Slouží jako prevence onemocnění kloubů. Podporuje jejich správnou 
fyziologickou funkci, zlepšuje viskozitu a elasticitu kloubního pouzdra, 
snižuje výskyt zánětlivých procesů v kloubech.

 Krmný návod:
10–20 g/den po dobu 1 měsíce.

MIKROP®
CHONDRO BEST

OBSAH 1 kg

ŠLACHY A KLOUBY

zdravé šlachy a klouby

výživa kloubu 

stavební kámen chrupavek

vysoká elasticita šlach

•

•

•

•

Nutriční hodnoty

Met g 50

Lys g 50

Tryptofan g 10

Mikroprvky

Cu mg 655

Mn mg 3000

Zn mg 3000

Se mg 16,1

Glukosamin sulfát mg 250000

Chondroitin sulfát mg 100000

Hydrolyzovaná želatina mg 50000

Vitaminy

Vit.E IU 12000

Vit.C mg 20000

Biotin mg 60
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Obsahuje komplex látek, které udržují zdravá kopyta všech druhů 
koní. Obsahuje vysoký poměr biotinu, aminokyseliny DL-methionin, 
organicky vázaný zinek (chelátová forma) a vitamin B6. Tyto látky mají 
pozitivní vliv pro správný vývoj a růst kopytní rohoviny a její struktury. 
Spolu s organicky vázanou mědí (chelátová forma) ovlivňuje zdraví a 
kvalitu kůže a srsti. 

 Krmný návod:
20 g/koně/den.

MIKROP®
HORSE DERMA

OBSAH 1 kg / 25 kg

SRST A KOPYTA

zdravá kopyta

lesklá srst

biotin, zinek, měď, vitamin E

bioplexy

kvalitní kopytní rohovina

•

•

•

•

•

Mikroprvky

Fe mg 159,23

Cu mg 999,72

Mn mg 7057,12

Zn mg 7151,35

Nutriční hodnoty

Met g 101,15

Lys g 2,22

Tryptofan g 1,06

Makroprvky

Ca g 0,56

P g 4,17

Na g 0,08

Mg g 9,8

Vitaminy

Vit.E IU 3,07

Vit.B1 mg 3004,96

Vit.B2 mg 3000,96

Vit.B6 mg 1203,41

Vit.B12 mcg 50000

Biotin mg 6000

Niacinamid mg 15,33

Panthotenan 
vápenatý

mg 3,72

Kys.listová mg 0,27

Cholinchlorid mg 5041,11
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Organicky vázaný hořčík spolu s vybranými vitaminy pozitivně 
ovlivňuje funkci nervového systému, snižuje negativní vliv stresorů na 
organismus (závody, vysoké teploty, přepravy). 

 Krmný návod:
5 g na 100 kg ž.h./den.

MIKROP®
HORSE CALM

OBSAH 1 kg / 25 kg

ZKLIDNĚNÍ

zklidnění koní

optimalizace nervového přenosu

hořčík

tryptofan

•

•

•

•

Mikroprvky

Fe mg 271,25

Mn mg 27,13

Nutriční hodnoty

Tryptofan g 60,09

Makroprvky

Ca g 68,72

Mg g 150

Vitaminy

Vit.C mg 3998,4

Vit.B1 mg 7003,08

Vit.B2 mg 8000

Vit.B6 mg 1502,2

Vit.B12 mcg 160000

Niacinamid mg 2999,7
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Po každém sportovním výkonu dochází k narušení rovnováhy vnitřního 
prostředí, dochází ke kumulaci únavy. Zanedbání regenerace může 
vést až ke chronickému snížení výkonu. Skupiny elektrolytů spolu s 
vitaminy pomáhají organismu po sportovním výkonu urychlit návrat 
metabolických reakcí na optimální fyziologickou hranici, zkracuje se 
doba regenerace organismu. 

 Krmný návod:
15 g na 100 kg ž.h./den rozdělit na dvě dávky:

7 g na 100 kg ž.h./den těsně před výkonem a 8 g 
na 100 kg ž.h./den okamžitě po výkonu.

MIKROP®
HORSE REVITAL

OBSAH 1 kg / 25 kg

REGENERACE

regenerace po zátěži

bioplexy

vitalizér

•

•

•

L–Karnitin mg 48500

Mikroprvky

Fe mg 621,43

Cu mg 2,39

Mn mg 18,5

Zn mg 1074,21

Se mg 30

Nutriční hodnoty

Met g 18,02

Lys g 49,72

Tryptofan g 10,05

Makroprvky

Ca g 80,58

P g 20,81

Na g 80,09

Mg g 32,43

Vitaminy

Vit.A IU 130000

Vit.D IU 150000

Vit.E IU 20000

Vit.C mg 10005,8

Vit.B1 mg 7011,02

Vit.B2 mg 8000

Vit.B6 mg 1502,2

Vit.B12 mcg 50000

Niacinamid mg 10008

Panthotenan 
vápenatý

mg 5007,8

Cholinchlorid mg 10020
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Má přímý vliv na rozložení tekutin v těle a přenos elektronáboje ve 
svalech a tím i vyšší výkonnost. Při zátěži brání úniku elektrolytů z 
organismu. Vyrovnává ztrátu minerálních látek při fyzické zátěži, 
průjmech a jiných onemocněních. Podává se při svalové únavě, 
metabolické zátěži organismu a v případech, kdy hrozí přehřátí 
organismu (např. z horka). Zabraňuje dehydrataci organismu.

 Krmný návod:
Do napájecí vody v množství 50 ml před fyzickou zátěží nebo stresem a 50 
ml bezprostředně po zátěži po celý rok pak 2× týdně 50 ml jako prevence 
dehydratace. Po dobu aplikace podávat dostatek vody! 

MIKROP®
ELEQUIN E

OBSAH 1 l

ELEKTROLYTY

tekutý elektrolyt

vyrovnává vnitřní prostředí po zátěži

urychluje regeneraci

odbourává svalovou únavu

•

•

•

•

Makroprvky

Ca g 0,32

Na g 29

Mg g 3,64

K g 14,9

Mikroprvky

Cu mg 30

Mn mg 40

Zn mg 200

Se mg 16,1

Co mg 10

Vitaminy

Vit.E IU 2000

Vit.C mg 2500
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MINERÁLNÍ LIZY
OBSAH 10 kg Obsahuje extrudovaný kukuřičný, pšeničný a ovesný šrot, škrob, 

přírodní barvivo.

Druhy: Liz Solný normální, Liz Solný minerální UNIVERSAL (bez 
mědi), Liz Solný minerální EXTRA.

MIKROP®
ML KONĚ

OBSAH 10 kg Solný minerální melasový liz se zvýšeným obsahem selenu (52 mg/
kg). Obsahuje bioplex selenu, je ochucen melasou. Liz vhodný pro 
pastevní odchov.
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HORSE PAMLSEK
OBSAH 2,5 kg Obsahuje extrudovaný kukuřičný, pšeničný a ovesný šrot, škrob, 

přírodní barvivo.

Příchutě: vanilka, mrkev, bylinka, jablko, melasa. 

Dávkování: ad libitum.

PIVOVARSKÉ 
KVASNICE

SYPKÉ 2 kg / 25 kg
GRANULOVANÉ 5 kg / 25 kg

Pivovarské kvasnice slouží jako doplňkové krmivo pro koně. Jsou 
bohaté na vitaminy skupiny B a mají pozitivní vliv na trávení. Pozitivně 
ovlivňují růst hříbat a zvišují odolnost proti nemocem a stresu.

Druhy: sypké (2 kg, 25 kg), granulované (5 kg, 25 kg)

Dávkování: 

Sypké 35 - 50 g/500 kg ž.v.

Granulované 70 -100 g/500 kg ž.v.

EXTRUDOVANÝ 
LEN

Extrudovaný len s pšeničnou otrubou je doplňkové energetické 
krmivo, které je díky vysokému obsahu tuku vhodné pro koně v 
zátěži, pro březí klisny před hřebením, v období přelínání srsti apod. 
Pšničné otruby obsažené v krmivu působí dieteticky a velmi příznvě 
na činnost trávícího traktu koní. 

Dávkování: 150 g/kus a den. 

OBSAH 2 kg / 25 kg



RYCHLÝ KONTAKT

Jiří Skalický
Produktový manažer – koně 

+420 724 088 274
jiri.skalicky@mikrop.cz

Jaroslav Pleva / Morava
Specialista Hobby sortimentu a zájmových chovů

+420 777 814 419
jaroslav.pleva@mikrop.cz

Petr Skřeček, DiS. / Čechy
Specialista Hobby sortimentu a zájmových chovů

+420 601 378 928
petr.skrecek@mikrop.cz

Kateřina Mandysová
Externí specialista výživy koní

+420 777 750 922
katerina.mandysova@provet.cz

Petr Chvojka
Garant segmentu Hobby

+420 602 735 616
petr.chvojka@mikrop.cz

Ing. Rastislav Žilinčík / Slovensko
Vedoucí prodeje Hobby sortimentu a zájmových chovů

+421 917 112 270
zilincik@mikrop.sk

www.mikrop.cz / www.provet.cz
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VÁŠ OBLÍBENÝ PRODEJCE 
ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ PRO KONĚ



O ZDRAVOU VÝŽIVU VAŠICH KONÍ SE KOMPLETNĚ A PEČLIVĚ POSTARÁME MY.

MIKROP ČEBÍN, a.s.
664 23 Čebín 416

www.mikrop.cz www.provet.cz


