
Krmiva znaèky La Sard, pokrývající nejširší spektrum 
požadavkù koní všech kategorií,  jsou sestavena a vyrobena tak, aby 
maximálnì vyhovovala fyziologickým potøebám  i chu�ovým 
preferencím. Peèlivì zvolené suroviny, jejich vzájemný pomìr a 
zpracování zaruèují, že výživa se nestane limitujícím faktorem 
výkonnosti ani zdravotního stavu.

Smìsi La Sard neobsahují nadbytek bílkovin a nezatìžují 
metabolismus konì  balastními látkami a jejich metabolity. Vlivem 
dostateènì vysokých hladin stravitelných energií, optimálních pro danou 
kategorii a zátìž konì, proto nedochází k ménì vhodnému využití 
bílkovin jako zdroje energie. Ta je dodávána  rozdílnými typy sacharidù 
a tukù s rùznou dobou vyplavování do krve a tím i využití.

Vyšší obsah vlákniny, zejména stravitelné, zabezpeèuje vìtší 
množství tekutin a elektrolytù ve støevech,  èímž pøíznivì ovlivòuje 
jejich mikroflóru. Navíc tyto zásobní látky jsou pro organismus snadno 
dostupné pøi vyšší zátìži, a� již pracovní, fyziologické nebo 
prostøeïové. Zdravý a stabilní mikrobiální život ve støevech výraznì 
ovlivòuje psychickou pohodu a výkonnostní vyrovnanost každého 
jedince. V neposlední øadì je i významnou prevencí vzniku kolikových 
stavù nebo schvácení kopyt (laminitis).

Hladiny obsahu prvkù a mikroprvkù jsou na takové úrovni, že pøi 
dodržování krmných návodù a doporuèení není tøeba pro zdravá zvíøata 
za bìžných podmínek používat další minerální doplòky. Zn a Cu, 
nepostradatelné souèásti enzymù, jsou vždy dodávány v chelátové 
(organické) formì. Jsou mnohem lépe využitelné a takto nadmìrnì 
nezatìžují konì ani životní prostøedí.
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Pro dokonalé pokrytí potøeb nejširšího spektra koní, 
od mazlíèkù pro potìchu až po vrcholové sportovce

Optimálnì vybalancované smìsi pro nejnároènìjší období 
vývoje: bøezost, laktaci, období nejdynamiètìjšího rùstu a vývoje.

Krmná smìs pro roèky snižující nebezpeèí vzniku 
osteochondrózy.

Krmná smìs pro odstavená høíbata, snižující 
nebezpeèí vzniku osteochondrózy.

Krmná smìs pro vysokobøezí i kojící klisny a sající 
høíbata s vysokým obsahem lysinu a chelátù.

Pro konì ve vrcholné zátìži s povolenými anaboliky, 
stimulátory výkonnosti a antioxidanty.

Vysoce energetická krmná smìs s cheláty pro 
sportovní a dostihové konì ve vysoké zátìži

Krmná smìs pro  konì ve støední zátìži s cheláty,
optimalizovaným množstvím energie a bílkovin.

Nízkoenergetická krmná smìs s cheláty pro konì 
v lehké zátìži, pøípadnì chovné a rostoucí konì.

S vysokým obsahem želatinového hydrolyzátu pro pre-
venci a zlepšení funkce kloubního a vazivového aparátu.

Krmné smìsi a doplòky pro konì se 
specifickými nutrièními požadavky.

Krmný doplnìk s povolenými anaboliky pro zvýšení rùstu 
svaloviny a její funkèní kvality zejména u høíbat, zlepšení 
výživného stavu a kondice, rychlejší odbourávání únavy 
u vysoce zatìžovaných koní.

Krmná smìs s vysokým obsahem lehce stravitelné vlákniny, 
pektinù, cheláty, antioxidanty a vitamíny urèená pro 
zatìžované konì s dentálními a gastrointestinálními problémy,
stabilizující fyziologii zažívání, snižující nebezpeèí vzniku 
kolik a vøedù v trávicím traktu.

Odborné poradenství a výživáøský servis pro ÈR a SR:
ing. Miroslav Drásal, tel.:+420 777 578 884
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Doplòkové krmivo pro podporu rùstu svalové hmoty a extrémnì 
zatìžované konì Gamma Force využívá kombinaci pøírodních látek s 
cíleným doplòkem vitamínù a organicky vázaných mikroprvkù na 
zlepšení fyzické kondice, trénovatelnosti a celkového zdravotního stavu i 
vzhledu. Stìžejní roli zastává synergický úèinek anabolicky aktivního 
gamma oryzanolu v kombinaci s laktátem chrómu  a betainem. Úèinky 
silného antioxidantu jsou umocnìny vysokým množstvím prekurzoru 
karnitinu, kreatinu a dalších biologicky aktivních látek, které obsahují 
metylové skupiny, pøi výrazném usnadnìní pøenosu energie do 
zatìžovaného svalového vlákna. Hojná dotace vitamínù skupiny B, která 
má souèasnì i blahodárný vliv na stav a funkènost nervového systému, 
snižuje následky pùsobení stresu, a vitamínu E pozitivnì pùsobícího na 
svalovou elasticitu nebo plodnost. Tento doplnìk je vhodný pro konì s 
fyziologickou zátìží, poèínaje odstávèaty pøes dostihové, westernové, 
sportovní a chovné jedince, až po výstavní šampiony. 

Granulovaná krmná smìs HiFi Gastric s vysokým obsahem lehce 
stravitelné vlákniny a jableèných pektinù udržuje stabilní zásobu vody a 
elektrolytù ve støevech. Stabilizuje fyziologii zažívání a upravuje støevní 
mikroflóru. Ta je pak schopná  odolávat nepøíznivým dùsledkùm 
stresových stavù zpùsobených napøíklad nadmìrným pøíjmem jádra, 
teplotní, psychickou, fyzickou èi fyziologickou zátìží nebo pùsobením 
patogenních mikroorganismù. Betain se silicemi karvon, limonen a 
dalšími biologicky aktivními látkami pomáhá ochraòovat a regenerovat 
epitel žaludku a støev, pøedchází a èásteènì i léèí vøedové choroby. Tento 
doplnìk nejvíce ocení majitelé koní s predispozicí ke gastrointestinálním 
vøedùm, dopravovaných na vìtší vzdálenosti nebo náchylnìjších na 
kolikové stavy.  Pro konì s dentálními  problémy mùže nahrazovat èást 
vlákniny z problematicky pøijímané píce.
  

Našim cílem je spokojený a stálý zákazník, prodejem proto 
služby nekonèí. Odbìratelùm poskytujeme pomoc se složením krmných 
dávek, jejich optimalizací a individualizací. Receptury vycházejí z 
výsledkù výzkumù a doporuèení pøedních svìtových výživáøských 
pracoviš�, zejména publikovaných spoleèností KER (Kentucky equinne 
research).

V krmivech La Sard nejsou opomenuty ani doplòky specificky úèinných 
pøírodních látek.  V jednotlivých smìsích jsou obsaženy silice, 
antioxidanty, antivirotika  a další biologicky aktivní látky. Šetrnì 
úèinkují, pøípadnì efektivnì stimulují tìlu vlastní regeneraèní a obranné 
procesy, bez metabolicky agresivních syntetik.

Pro pohotovou úpravu krmné dávky jsou všechny typy smìsí La 
Sard plnì vzájemnì kombinovatelné. Pøi zmìnì zátìže a potøeb konì lze 
rychle, snadno a hlavnì bezpeènì pøecházet na jiný, pro daného konì v 
daném období vhodnìjší typ smìsi La Sard, èi jejich jiný pomìr. Díky 
strukturální surovinové návaznosti tìchto smìsí nehrozí nebezpeèí 
nedostatku nebo škodlivého pøebytku živin a zejména pøípadných 
zažívacích problémù. 

O kvalitì smìsí La Sard svìdèí jejich dùkladné a dlouhodobé 
provìøení v praxi nároènými odbìrateli s vynikajícími výsledky jak ve 
sportu, tak i chovu nebo jízdárenském provozu. Mezi nejznámìjší 
odbìratele patøí Zoltán Toth, Gabriela Staòová (parkur), Sabina 
Erbeková (military), sestry Korešovy, Kateøina Lišková (westernové 
ježdìní), Jaromír Široký, Martina Drásalová (endurance), Veronika 
Jelínková, Jakub a Tina Šalkovi (ponny), Svìtlana Mazáèová, ing. 
Harald Seehuber (chov A1/1, majitel mj. Raibows for Life), Dìtská 
jezdecká škola Øícmanice, Prosper Horse Ranch Èeladná.

K osvìdèeným granulovaným krmným smìsím pro konì, a� již 
øady POPULAR nebo BREED, které využívají i  špièkoví chovatelé a 
sportovci, uvádí znaèka La SARD v letošním roce na trh další novinku v 
programu SPECIAL: granulovanou doplòkovou smìs HiFi Gastric. 
Loòské novinky této produktové øady si našly své spokojené odbìratele i 
mezi tìmi nejnároènìjšími. Zejména Gamma Force prokázal své 
nesporné kvality nejen ve sportu a chovu, ale i ve vrcholovém 
dostihovém provozu.

Granulovaná krmná smìs Top Turf, urèená pro dostihové a 
sportovní konì ve vrcholné zátìži, je urèitým pøedìlem ve výživì 
koòských atletù. Jako vìtšina kvalitních smìsí pro tuto kategorii, 
dokonale pokrývá potøeby z hlediska stravitelné energie, množství a 
kvality bílkovin, makro a mikroprvkù nebo vitamínù. Odlišuje se však 
obsaženými úèinnými látkami. Ty aktivují metabolické dìje v organismu, 
umožòují efektivnìjší získávání a pøenos energie ve svalových vláknech. 
Také zlepšují hospodaøení s elektrolyty a tìlními tekutinami, oddalují 
nástup únavy, urychlují regeneraci. Rostlinné silice posilují imunitní 
systém, snižují riziko vzniku kolikových stavù a pozitivnì ovlivòují 
pøíjem krmiva.

Nenabízíme pouhé krmivo,
dodáváme systém  výživy.
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