SKUTEČNÉ PRODUKTY.
OPRAVDOVÉ ZKUŠENOSTI.

PŘÍRODNÍ ZDRAVÍ:
VITALITA Z BYLINKOVÉ
ZAHRÁDKY

ˇ
Claire se darí
opet
ˇ lépe

Bylinkářství patří k nejstarším medicínským znalostem lidstva.
Léčivé rostliny jsou lékárnou přírody. Posilují imunitní systém,
stimulují samouzdravovací schopnosti organismu a pomáhají
předcházet chorobám.
Jaké rostliny jim pomohou, vědí zvířata v přírodě instinktivně.
Ale na našich kultivovaných pastvinách naleznou naši koně
vetšinou jen velmi málo rostlinných druhů. A tak má v drtivé
vetšině případů dokrmování bylinkami velký smysl.
Na kašel, ekzém nebo zažívací problémy – na vše existuje
bylinka, která může pomoci. A mimo to dodávají bylinky
množství dalších látek, na které je kůň po staletí zvyklý,
a které bohužel v moderním krmení chybějí.
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Stiefel – Značka skupiny
Innopha.
www.stiefel-net.de
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Prodejce:

Distribuce ČR:
Ghoda s.r.o.
130 00, Husinecká 10, Praha 3
www.stiefel-net.cz
tel.: +420 226 254 194

*Krmný návod platí pro velké koně o hmotnosti cca 600 kg
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ST009180

Bylinky mohou být krmeny jako kúra
nebo individuálně i po celý rok. Nasazení léčivých bylin může hodně pomoci, ale nenahrazuje v případě nemoci
radu a ošetření veterinářem. Obzvláště
u březích klisen a koní užívajících léky,
je pak vhodné použití bylin do krmení vždy konzultovat s veterinářem.
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619,- Kč

VĚDĚLI JSTE?!

do

1 kg

100 % PŘÍRODNÍ

dop

Vybraná směs bylin k regulaci celého žaludečního a střevního
traktu. Směs působí pozitivně při nadýmání, velkém podílu
defekované vody v lejnech bez průjmu, průjmu a prvních
příznacích koliky. Gastrophyt může být podáván preventivně i
v akutních stádiích. Se šalvějí,
meduňkou, heřmánkem,
řebříčkem, oregánem,
anýzem.
KRMNÝ NÁVOD*:
50 g denně (1 kg = cca 20 dní)

PROVĚŘENÁ KVALITA

Cíleně využíváme sílu bylinek v krmení koní!

i
PRO REGULACI ŽALUDKU A STŘEVNÍHO TRAKTU

ČISTĚ PŘÍRODNÍ PEČLIVĚ
VYBRANÉ BYLINY

BEZ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK, BARVIV A
KONZERVANTŮ

Majitelka Laura M., 32 let,
se svou šestiletou holštýnskouklisnou Claire

GASTROPHYT

DOPORUČENO ŠPIČKOVÝMI
VETERINÁŘI A TERAPEUTY

Vše dobré pro koně

uč

et

„Claire má potíže s trávením
a musela být již mnohokrát
ošetřována kvůli kolice. S
Gastrophytem od Stiefel ji
mohu v těžkých časech výborně podpořit.
A navíc přijímá Gastrophyt
velice ráda.“
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Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
My u Stieflu používáme pouze
100% přírodní byliny.
PEČLIVĚ PROVĚŘENO
Zpracováváme pouze pečlivě vybrané suroviny.

www.stiefel-net.cz

BYLINY PRO IMUNITNÍ SYSTÉM
PRO SILNOU OBRANU ORGANISMU

Vybraná směs bylin může při problémech způsobených výživou
posílit imunitní systém přírodním způsobem a pozitivně se
projeví na celém obranném mechanismu organismu. Imunitní
systém je neustále konfrontován s bakteriemi, viry a jinými
původci nemocí z prostředí. Pokud je kůň zdravý a imunitní
systém funguje správně, ubrání se a chrání koně
před nemocemi. Se šípkem, echinaceou,
skořicí, eleuterokokem ostnitým,
mátou a zlatobýlem.

BYLINY PRO SPRÁVNOU FUNKCI LEDVIN

BYLINY PROTI KAŠLI

ARTHROPHYT

Při problémech způsobených výživou mohou Stiefel Byliny pro
správnou funkci ledvin regulovat a podporovat na přírodní bázi
vylučování vody. S kopřivou, březovými listy, mochnou husí, zlatobýlem, přesličkou a jinanem dvoulaločným.

Vybraná směs bylin s pozitivním působením na dýchací cesty
a průduškový systém. Při déletrvajících potížích může být podáván i dlouhodobě. S anýzem, kopřivou, echinaceou, šalvějí,
jitrocelem, tymiánem a mnohými dalšími.
Prověřená kvalita již od roku 1988.

Vybraná směs bylin pro použití při problémech se šlachami
a klouby. Artrophyt je namíchán tak, aby mohl přispět k
vylepšení kvality kloubního mazu a k posílení chrupavkových
tkání. U starších koní tak může mít Artrophyt pozitivní vliv na
jejich celkovou pohodu. S přesličkou, šípkem, vrbovou kůrou
a zlatobýlem.

KRMNÝ NÁVOD*:
50 g denně (1 kg = cca 20 dní)

KRMNÝ NÁVOD*:
50 g denně (1 kg = cca 20 dní)

PRO PODPORU FUNKCE LEDVIN

KRMNÝ NÁVOD*:
50 g denně (800 g = cca 16 dní)
800 g

619,- Kč

ST009322

1 kg

KRMNÝ NÁVOD*:
60 g denně (1 kg = cca 16 dní)
1 kg

619,- Kč

PRO VOLNÉ DÝCHACÍ CESTY A SILNÉ PRŮDUŠKY

539,- Kč

ST001502

PRO KLOUBY A ŠLACHY

1 kg

619,- Kč

ST000201

Upozornění:
Pro akutní případy
doporučujeme Broncho Plus náš ceněný bylinný elixír!

ST009290

BYLINY PRO SPRÁVNOU FUNKCI JATER

SMĚS BYLIN PRO METABOLISMUS

SMĚS BYLIN PROTI ČERVŮM

SILENCIO

Vybraná směs bylin s dostatkem hořčin a taninů, které mohou
podpořit správnou funkci jater a tím i pozitivně ovlivnit pohodu celého organismu. Semena ostropestřce vykazují vysoký
obsah sylimarinového komplexu (přes 3%),
který může podpořit regeneraci
jaterní tkáně. Se semeny
ostropestřce, černého kmínu,
s petrželí a smetánkou
lékařskou.

Vybraná směs bylin obsahuje podíl přírodního chromu. Chrom
podporuje metabolismus uhlovodíků, to znamená především
vstřebávání cukrů. Tráva a obilí obsahují obvykle příliš mnoho
sacharidů a to může vést k nadváze koní. Pokud se k tomu
přidá ještě nedostatek stopového prvku chromu, sníží
se tolerance glukózy a to může vést k dalšímu tloustnutí
nebo ke ztížení procesu hubnutí.
S pískavicí, lístky borůvky,
kopřivou, kokoškou,
skořicí.

Vybraná směs bylin obsahuje hořčiny a ostré látky, které mohou
ovlivnit prostředí ve střevech tak, že se v nich parazitům hůře
žije. Zejména při nedostatcích způsobených výživou může tato
směs pozitivně působit na sliznici začerveného střeva. S plody
šípku, pelyňkem, listy ořešáku, mátou a tymiánem.
Upozornění: Stiefel Směs bylin proti
červům není náhradou pravidelného
odčervování. Může ale
pomoci posílit obranné
mechanismy střeva.

Vybraná směs bylin pro krmení při stresu, nervozitě a podrážděnosti. S květy a natí levandule, natí heřmánku, květy a
natí meduňky a natí máty.

KRMNÝ NÁVOD*:
60 g denně (1 kg = cca 16 dní)

KRMNÝ NÁVOD*:
40 –70 g denně
(1 kg = cca 25 dní)

NA PODPORU REGENERACE JATER

NA PODPORU METABOLISMU CUKRŮ

PRO REGULACI STŘEVNÍ MIKROFLÓRY

KRMNÝ NÁVOD*:
60 g denně (1 kg = cca 16 dní)
1 kg

619,- Kč

ST009330

1 kg

619,- Kč

ST009300

1 kg

*Krmný návod platí pro velké koně o hmotnosti cca 600 kg

619,- Kč

ST009310

PRO PEVNÉ NERVY

KRMNÝ NÁVOD*:
50 g denně (1 kg = cca 20 dní)
1 kg

619,- Kč

ST008001

