
Endurlyt Base
Vysoce koncentrovaný, dobøe rozpustný elektrolyt Endurlyt Base pro konì v aerobní 

zátìži jako jsou  vytrvalostní soutìže, objemový trenink, pøeprava pøi zvýšené teplotì, dlouhé 
vyjížïky a putování, zátìžové situace spojené s pocením nebo zvýšenou dechovou frekvencí. 
Nahrazuje ztráty všech  prvkù vyluèovaných potem a dodává látky udržující vnitøní rovnováhu 
organismu. Obsahuje betain a kyselinu L askorbovou, ochraòující buòky i tkánì pøed  volnými 
radikály. Má i další funkce: úspory energie pøi metabolických dìjích zachování rovnováhy vody a 
iontù, syntézu kreatinu, fosfolipidù a karnitinu, ochranu vit. E nebo glutathionu.  
Jeden kilogram  plnì hradí ztráty všech minerálù obsažených v 75 litrù potu.

SymbiVit
Tvarované symbiotikum úèinnì øešící zažívací problémy - prùjmy, zácpy, zhoršené 

støebávání živin, plynatost, abnormální pasáž a fermentace zažitiny. Posiluje regeneraci  a 
obranyschopnost organismu pøirozeným osídlením zažívacího traktu. Omezuje èasté kolikové 
stavy i vedlejší úèinky lékù, urychluje hojivé procesy. Podporuje detoxikaci organismu 
vyvazováním toxinù i zvýšením jaterní kapacity, aktivuje tvorbu trávicích š�áv, zlepšuje 
využitelnost krmiv. Zvyšuje endogenní syntézu vitamínù, exopolysacharidù a bakteriocinù. 
Tvarovaná forma umožòuje snadnou zamíchatelnost do krmné dávky bez nebezpeèí samotøídìní, 

propadu nebo odmítnutí pøíjmu. 

HiFi Gastric Probio
      Dietní a dietetické nízkoenergetické krmivo s probiotickými kulturami, vysokým 
obsahem lehce stravitelné vlákniny z rùzných zdrojù, bez lehce stravitelných sacharidù. 
Ochraòuje trávící trakt, snižuje nebezpeèí kolikových i myolytických stavù, pomáhá regenerovat 
sliznice žaludku i støev. Obsažené vitamíny skupiny B a betain podporují  hospodaøení vodou a 
elektrolyty, úèastní se  pøemìny živin a energie.  Rostlinné saponiny, silice a esenciální oleje snižují 
tvorbu èpavku, usnadòují vstøebávání živin, léèiv i krmných doplòkù, harmonizují prùbìh trávení, 
aktivují detoxikaci organismu. Doplnìk je urèen pro konì se zažívacími problémy nebo podstupující 
zátìžové a stresové situace – léèba antibiotiky, vysoký pøíjem jádra, dlouhodobé prùjmy, 
kolikové stavy a svalové problémy, výživáøská pochybení, dále odstav, sport nebo pøeprava na 
vìtší vzdálenosti. 

 

Gamma Force
  Doplnìk pro podporu rùstu svalové hmoty a její  kvality. Zlepšuje výživný stav, fyzickou 

kondici, trénovatelnost a celkový vzhled, zrychluje odbourávání únavy. Využívá  pøírodní látky s 
doplòkem vitamínù a organicky vázaných mikroprvkù,  gamma oryzanolu  s laktátem chrómu a 
betainem, usnadòuje prùnik energie do pracující svalové buòky. Vitamíny skupiny B a vitamín E 
zlepšují svalovou elasticitu i funkènost nervového systému. Omega 3 nenasycené mastné kyseliny s 
pøírodními antivirotiky a rostlinnými silicemi zvyšují odolnost a regeneraci. Urèeno koním s 
fyziologickou zátìží, od odstávèat pøes dostihové, westernové, sportovní a chovné jedince, až po 
výstavní šampiony, s povolenými anaboliky a antioxidanty.

Je  ideální dietou pro obézní konì i konì s omezeným pohybem ale  díky  velké 
nasákavosti pøi pøídavku olejù mùže být také významným nosièem energie.

La Sard  systém efektivní výživy
K osvìdèeným krmivùm øady POPULAR a 
BREED, které využívají nejen špièkoví 
chovatelé, uvádí znaèka LaSARD další 

novinky v programu SPECIAL

www.lasard.cz       www.granuleprekone.sk

Odborné poradenství a výživáøský servis pro ÈR a SR: 
ing. Miroslav Drásal  +420 777 578 884



www.lasard.cz       www.granuleprekone.sk

Pro konì v lehké zátìži nebo klidovém období.Plnohodnotná, živinovì vyvážená 
krmná smìs s nižším obsahem energie a dùležitými mikroprvky v chelátové formì.  

Pro konì v klidu, lehké a nepravidelné zátìži, pro lehce vzrušivé konì. Bezovsová 
krmná smìs se zvýšeným obsahem minerálù a vitamínù, s nízkým obsahem 
energie  Biologicky aktivní komplex sladového kvìtu s lnìným semenem.      

Pro podporu a regeneraci kloubù, šlach a vazù, s navýšeným obsahem želatinového 
hydrolyzátu a  biogenními aditivy (vitamíny skupiny B, betain a biotin, tøtinová 
melasa) . Pozitivnì pùsobí na nervovou soustavu, kùži a její deriváty(srst, kopyta). 
Urychluje hojení povrchových ran.  
Pro sportovní a dostihové konì ve støední zátìži s cheláty, vyšší hladinou  energie s 
postupným nástupem úèinku, pøimìøeným množstvím vhodných bílkovin a lehce 
stravitelnou vlákninou.   
Pro sportovní a dostihové konì ve vysoké zátìži s cheláty, vysokou hladinou energie 
s postupným nástupem úèinku, pøimìøeným množstvím vhodných bílkovin a lehce 
stravitelnou vlákninou. 

Pro vysokobøezí, kojící klisny a sající høíbata s vysokým obsahem lysinu i dalších 
esenciálních aminokyselin a dùležitými mikroprvky v chelátové formì.
Pro odstavená høíbata až do vìku 15 mìsícù, snižující nebezpeèí vzniku 
osteochondrózy s dostatkem biogenních látek a lehce stravitelných živin.
Pro høíbata ve vìku 1 až 3 roky, snižující nebezpeèí vzniku osteochondrózy, bez 
nadbytku energie a s optimem živin v lehce stravitelné formì.

Pro dostihové konì ve vrcholné zátìži zcela pokrývající potøeby stravitelné energie, 
množství a kvality bílkovin, makro i mikroprvkù èi vitamínù.  S povolenými 
anaboliky, stimulátory výkonnosti a antioxidanty.
Pro konì se zažívacími problémy (prùjem, vøedy),  vysokým podílem jádra v krmné 
dávce, pøi a po léèbì antibiotiky, nebo náchylnìjších na kolikové stavy a myopatii. 
Dietní smìs s pre a probiotiky, vysokým obsahem lehce stravitelné vlákniny, chelátù, 
antioxidantù, vitamínù a saponinù. Ochraòuje a regeneruje epitel žaludku a støev, 
harmonizuje fyziologii trávení. Stabilizuje støevní mikroflóru. 

Pro náhradu  minerálù vyluèovaných potem, zejména vytrvalostní soutìže, objemový 
trenink, pøepravu pøi zvýšené teplotì, dlouhé vyjížïky a putování, zátìžové situace 
spojené s pocením nebo zvýšenou dechovou frekvencí. Dodává veškeré minerály, 
obsahuje látky chránící buòky i tkánì pøed dehydratací a volnými radikály.  Spoøí energii 
pøi zachovávání rovnováhy vody a iontù, zvyšuje syntézu kreatinu, fosfolipidù a 
karnitinu, chrání vitamin E a glutathion.
Pro podporu rùstu svalové hmoty a její funkèní kvality, pro zlepšení výživného stavu, 
fyzické kondice, trénovatelnosti a celkového vzhledu, pro rychlejší odbourávání únavy s 
povolenými anaboliky. Využívané od odstávèat pøes dostihové, westernové, sportovní a 
chovné jedince, až po výstavní šampiony.
Pro prevenci a léèbu zažívacích problémù (prùjmy, koliky), po léèbì antibiotiky. Zvyšuje 
využitelnost krmiv, urychluje hojivé procesy, podporuje detoxikaci a regeneraci. 
Tvarované symbiotikum obsahuje živá probiotika s kvasinkovou složkou, prebiotika, 
biologicky aktivní látky a aluminosilikátové adsorbenty.
Pro podporu jater, ledvin, detoxikaci organismu. Obsahuje sylimarin, tyramin, histamin, 
aminokyseliny, cukry, omega 3 a 6 nenasycené mastné kyseliny. 
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