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„ V komunikaci s vaším koněm
neexistují žádné hranice”
Ingela Larsson Smith, The H-Factor

Protože koně se dotýkají našich duší
Milujeme koně. Chceme, aby jim bylo dobře, aby byli zdraví, vitální a vytrvalí. Proto jsme
přivedli k životu značku Stiefel. Značku kvality pro krmné doplňky a produkty péče o koně.
Doporučeno veterináři a terapeuty
Od prvopočátku nám šlo o podpoření zdraví a vitality koní našich zákazníků. Spoluprací
s veterináři, terapeuty a prostřednictvím ohlasů mnoha majitelů koní, jsme v průběhu let
shromáždili spoustu poznatků o zdraví, ze kterých nyní profitujete vy, naši zákazníci.
Rodinný podnik, řízený majitelem a s vášní pro koně
Jsme inovativní výrobce krmných doplňků a produktů péče o koně. Naše produkty, které
jsou vyvíjeny dle nejnovějších vědeckých poznatků, nalézají celosvětově své uplatnění u
sportovních i rekreačních jezdců a majitelů koní.
Stiefel je mladá dynamická značka s Top rodokmenem
Od roku 1988 vyrábí společnost Innopha výživové doplňky a produkty pro péči o koně.
Od roku 1989 nesou tyto produkty jméno Stiefel.
Také milujete koně? Tak se nechte nadchnout inovativními produkty, přísnou kontrolou
kvality a mladým týmem. Můžete nás poznat u prodejců, on-line nebo osobně na
veletrzích a výstavách.
Těšíme se na vás!

Tým Stiefel

Výrobce:
Stiefel – značka
skupiny Innopha

Christian Jung

Carolin Puhl

Myriam Lorson

Jednatel

Produktová manažerka

Produktová manžerka

Distributor pro ČR:
Ghoda s.r.o.

Zbyněk Mejta

Hana Mejtová

Kateřina Mayerová

Jednatel

Produktová manažerka

Prodejce

www.stiefel-net.cz
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upozornění
* Krmné návody uváděné v katalogu platí vždy pro velké koně s
hmotností ca 600 kg. Denní dávku
spočítejte vždy individuálně.

i
upozornění
Při krmení krmných doplňků mějte
na zřeteli pravidla Komise pro
antidopingovou kontrolu koní v
platném znění. Další informace o
dopingu koní naleznete v Seznamu zakázaných látek na stránkách
České jezdecké federace www.cjf.cz.

Stiefel krmné doplňky
Stiefel Anýz

7, 26, 41

Stiefel Arthro Plus

11

Stiefel Arthrophyt

12, 31

Stiefel Biotin

24

26, 38
14, 19

Stiefel Booster Elektrolyt

35, 42

Stiefel Lékořice - kořen

7, 29, 41

Stiefel Booster Energy

34, 43

Stiefel Lněné pokrutiny

15, 39

Stiefel Booster Gastro

41,43

Stiefel Lněný olej

15, 39

Stiefel Broncho Plus

6, 10

Stiefel Mag 12

Stiefel Bylinkový Liz a Bonbón

8

36

Stiefel Mag Power Liquid

32, 37

Stiefel Ostropestřec - semena

Stiefel Byliny na metabolismus

32, 38

Stiefel Mineral

Stiefel Byliny pro játra

31, 37

Stiefel Mnišský pepř

Stiefel Byliny pro podporu imunity 7, 32

Stiefel MSM

Stiefel Byliny proti červům

Stiefel Olej z černého kmínu

32, 40
6, 31
23

28, 38
22
29, 45
12, 16
6, 15, 39

Stiefel Olej z ostropestřce

15, 38

Stiefel Pamlsky z červené řepy

8

12, 30

Stiefel Pelety z černého kmínu 6, 15, 39

Stiefel Červená řepa - vločky

7, 29

Stiefel Pivovarské kvasnice 7, 19, 23, 39

Stiefel Česnek

7, 28

Stiefel Prášek z mušlí

Stiefel Echinacea

7, 27

Stiefel Psylium

Stiefel Elektrolyt

34

12
27, 40
33

Stiefel Rýžový olej

33, 45

Stiefel Silencio

Stiefel E-Plus

34, 45

Stiefel Šalvěj

7, 29, 41

Stiefel E-Power Liquid

34, 45

Stiefel Šípky

7, 8, 27

Stiefel Elomin

7, 27, 41

31, 36

Stiefel Špaldové pamlsky

8

Stiefel Gastrophyt

31, 40

Stiefel Tymián

Stiefel Gela Plus

11, 45

Stiefel Tužebník

28, 38

Stiefel Ginkgo

27, 38

Stiefel Vitamin Liquid

23, 35

7, 30, 41

Stiefel Vrbová kůra

30, 38

Stiefel Hloh

30

Stiefel Zázvor

13, 28

Stiefel Intestin

40

Stiefel Zinek plus

Stiefel Heřmánek

7, 28, 41

7, 14, 19, 24
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Stiefel Byliny na ledviny

Stiefel Jablečné pamlsky

o

6, 15

Stiefel Křemelina

Stiefel Fenykl

en

44

Stiefel Konopný olej
Stiefel Kopřivy

Stiefel Čertův dráp

V
O

Stiefel Kalcium

36, 43

Stiefel Complet Plus

závodní a sportovní koně
Produkty označené tímto symbolem doporučujeme pro závodní a
sportovní koně.

7, 29, 41

Stiefel Booster Calming

Stiefel Byliny proti kašli

stájová lékárna
Produkty označené tímto symbolem Vám doporučujeme mít trvale
v každé stájové lékárničce.

Stiefel Jitrocel

seznam produktů
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Stiefel garantuje
Neustále pozorně hlídáme kvalitu
našich produktů a pracujeme jen
s pečlivě vybranými surovinami.
Naše produkty jsou doporučovány
veterináři a terapeuty.

Stiefel Prostředky péče o koně
Stiefel Akutlotion

Stiefel Minerální pasta

10, 13, 35

25

Stiefel Repelent RP1

Stiefel Bylinný olej na kopyta

25

Stiefel Suspenát, pasta na šlachy 13, 35

Stiefel Eczem Protect pečující mléko

17

Stiefel Top Shine

16

10, 24

Stiefel Top Wash

17

Stiefel Zimní gel na kopyta

25

Stiefel Huf Protect s org. mědí
Stiefel Koňská mast
Stiefel Letní gel na kopyta

ISO 9001
Výroba všech našich produktů je
certifikována dle ISO 9001 firmou
TÜV. V tom spočívá základ všech
vysoce kvalitních produktů Stiefel.

10, 16

Stiefel Balzám na kopyta

10, 13, 35
25

Stiefel Zinková mast ve spreji

18, 20

10, 17

Ostatní
Stiefel Bandážovací vata

10, 13

Stiefel Štětec na kopyta

25

Stiefel Samodržící bandáž

10, 13

Stiefel Štětec na kopyta s nádobkou

25

www.stiefel-net.cz
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Dýchací cesty + imunitní systém

dýchací cesty + imunitní systém
Pokud Váš kůň kašle, jsou nejčastěji na vině podrážděné nebo nemocné dýchací cesty. To může mít různé příčiny. Třeba
mohou být sliznice napadeny bakteriemi a viry. Navíc různé vnější faktory, jako například prašné nastlání, mohou zároveň
zesílit podráždění sliznic tak, že vede až ke kašli. K uklidnění dýchacích cest můžete využít odpovídající doplnění krmné dávky
bylinnými směsmi. Taktéž můžete zkusit posílit imunitní systém podáním určitých bylinek či jejich směsí. Pokud je kůň malátný
a oslabený, doporučujeme změřit teplotu a zavolat veterináře. Samozřejmě je nutné z dlouhodobého hlediska přijít na příčinu,
proč váš kůň kašle.

byliny proti kašli · Pro volné dýchací cesty a průdušky
Směs speciálně vybraných bylin, které působí blahodárně na průdušky a dýchací aparát.
Receptura přizpůsobena dlouhodobému podávání.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny
• 5 kg sáček/řezané byliny

ST001502
ST001503

539,- Kč
2249,- Kč

1 kg = 539,- Kč
1 kg = 450,- Kč

Broncho Plus · S vylepšenou recepturou
Tekutý elixír pro zdravé průdušky s koncentrovanými výtažky z bylinek. Přispívá k posílení, uklidnění a odlehčení podrážděných dýchacích cest. Může též pozitivně ovlivnit
obranný systém organismu.
Krmný návod*: preventivně 30 – 45 ml denně (1 l = do 33 dní)
akutně 60 –100 ml denně (1 l jako kúra po dobu 16 dní)
• 1l láhev s dávkovačem

ST000502

619,- Kč

1 l = 619,- Kč

černý kmín · pro silný imunitní systém
Černý kmín pozitivně působí na obranný a dýchací systém. Náš 100% přírodní, za studena lisovaný olej z černého kmínu je bohatý na polynenasycené mastné kyseliny. Stiefel Černý kmín
podporuje obranyschopnost organismu, kůži a srst i dýchací cesty. Použijte i jako podpůrný
krmný doplněk pro koně s ekzémem či letní vyrážkou. U produktu Černý kmín ve variantě
pelety je díky lisování za studena mírně redukována olejová složka. Tato skutečnost činí jeho
použití vhodnější pro koně s nadváhou.
Krmný návod*: 15 – 25 ml denně (1 l = do 66 dní)
• 250 ml láhev s dávkovačem
k použití jako kúra na 10 dní
• 1 l láhev s dávkovačem

ST002701

399,- Kč

100 ml = 159,- Kč

ST002702

1099,- Kč

1 l = 1099,- Kč

239,- Kč
619,- Kč

1 kg = 80,- Kč
1 kg = 62,- Kč

Krmný návod*: 60 –100 g denně (3 kg = do 50 dní)
• 3 kg sáček/pelety
• 10 kg pytel/pelety

ST003801
ST003802

konopný olej · Pro srst, kůži a imunitní systém
Konopí je cenným zdrojem všech životně důležitých omega 3, omega 6 a omega 9
mastných kyselin ve vyváženém poměru. Obsahuje kyseliny linolovou a alfa linoleovou,
které mohou pozitivně působit na obranný systém stejně jako na srst a kůži vašeho
koně.
Krmný návod*: 15 – 25 ml denně (1 l = do 66 dní)
• 1 l láhev s dávkovačem
6

ST008501

699,- Kč

1 l = 699,- Kč

pro dýchací cesty · z bylinkové zahrádky

Anýz
•5
 00 g sáček/celá semena: ST002902
269,- Kč | 1 kg = 538,- Kč

Fenykl
•5
 00 g sáček/sladká semena: ST008101
189,- Kč | 1 kg = 378,- Kč

heřmánek
• 500 g sáček/květy celé: ST003502
299,- Kč | 1 kg = 598,- Kč

šalvěj
• 500 g sáček/řezaná: ST003702
219,- Kč | 1 kg = 438,- Kč

jitrocel
•5
 00 g sáček/řezaný: ST008201
229,-Kč | 1 kg = 458,- Kč

Tymián
• 500 g sáček/řezaný: ST008301
165,- Kč | 1 kg = 330,- Kč

lékořice - kořen
• 600 g sáček/řezaná: ST003903
269,- Kč | 1 kg = 448,- Kč

PRO IMUNITNÍ SYSTÉM · z přírody

pivovarské kvasnice
• 3 kg kyblík: ST009230
399,- Kč | 1 kg = 133,- Kč

Echinacea
•5
 00 g sáček/řezaná: ST003102
285,- Kč | 1 kg = 570,- Kč

• 10 kg pytel: ST009231
1239,- Kč | 1 kg = 124,- Kč

Byliny pro podporu imunity
• 1 kg sáček/směs bylin: ST009290
619,- Kč | 1 kg = 619,- Kč

i

šípky
• 500 g sáček/celé plody: ST009110
179,- Kč | 1 kg = 358,- Kč
• 2,5 kg sáček/celé plody: ST009111
779,- Kč | 1 kg = 312,- Kč

česnek
• 1 kg balení/granulát: ST001801
349,- Kč | 1 kg = 349,- Kč

červená řepa
• 1,7 kg sáček/vločky: ST009380
349,- Kč | 1 kg = 205,- Kč

• 3 kg kyblík/granulát: ST001802
889,- Kč | 1 kg = 296,- Kč

510,- Kč | 1 kg = 170,- Kč

• 3 kg sáček/vločky: ST009381

věděli jste  ?!
Kromě železa má také zinek velmi důležitou funkci při práci imunitního systému. Zinek brání množení virů
a růstu bakterií a navíc jsou s jeho pomocí stabilizovány buněčné stěny tak, že odolají např. průniku virů.
Více informací na straně 14.

www.stiefel-net.cz
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Milujeme naše koně a tak jim čas od času dopřáváme chutnou odměnu, kterou vždy velmi ocení. Pokud
nemáte zrovna po ruce kousek mrkve nebo jablka, výborně se hodí naše pamlsky, kterých lze pohodlně schovat
do kapsy hned několik. Užitím pamlsků jako posílení pochvaly při tréningu se kůň učí bez nepříjemného
podráždění a věnuje se práci s nasazením a chutí.

dop

pamlsky

Motivační odměny A ZDRAVÉ DOBROTY
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Stiefel pamlsky · Chutná odměna jednou za čas neuškodí

jablečný pamlsek
Oblíbený pamlsek s jablečnou příchutí –
bez obilí.
1 kg sáček: ST009005
105,- Kč | 1 kg = 105,- Kč

špaldový pamlsek
Chutná odměna na špaldové bázi.

pamlsek z červené řepy
S příchutí červené řepy

1 kg sáček: ST009004

1 kg sáček: ST009390
119,- Kč | 1 kg = 119,- Kč

119,- Kč | 1 kg = 119,- Kč

bylinkový liz · Koňské lízátko s bylinkami na průdušky
Lahodný, sladký liz pro koně s přírodními bylinkami. Jednoduše upevněte pomocí provazu do boxu nebo přístřešku a bude sloužit koním jako zdravá a chutná zábava.
• 1 kg

ST009151

299,- Kč

1 kg = 299,- Kčč

bylinkové bonbóny · Bonbóny pro koně s bylinkami na průdušky
Chutná odměna se spoustou přírodních bylinek pro krmení z ruky.
• 500 g sáček

ST009170

159,- Kč

1 kg = 318,- Kč

šípky · EXTRAPORce VITAMíNu C
Šípek je velice oblíbený jako zdravá odměna. Koně rádi mlsají extra porci vitamínu C.
• 500 g sáček/celé plody
• 2,5 kg sáček/celé plody

i
8

ST009110
ST009111

179,- Kč
779,- Kč

1 kg = 358,- Kč
1 kg = 312,- Kč

věděli jste?!
Často chválíme naše koně tak, že je plácáme po krku. Mnozí koně si na to již zvykli, ale v podstatě
nemají hlasité plácání po krku rádi. Nepředstavuje pro ně žádnou přirozenou motivaci. Takže proč
raději namísto poplácání nepodrbat jednou silně v hřívě nebo místo toho pracovat s odměnami?

stiefel v praxi

Napište nám ...
My z týmu Stiefel se těšíme na Vaše zkušenosti a zážitky s našimi produkty. Zde pro vás uvádíme krátkou
ukázku ze zpráv, které jsme od vás dostali. Chcete nám také sdělit Vaše zkušenosti? Tak nám je pošlete
na náš email info@stiefel-net.cz nebo na naši facebookovou stránku: Stiefel – všechno dobré pro koně.
Těšíme se na Vaše zprávy!

Gastrophyt směs bylin · v praxi

„

Claire má citlivý žaludek 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.

“

Více k produktu
Gastrophyt
na str. 31, 40

Laura a Claire
Laura M., 32 let, se svou holštýnskou klisnou Claire, 6 let

suspenat kaolinová pasta · v praxi

“

„

Moje 20ti letá holštýnská klisna Lara má
díky vyššímu věku i přes volné ustájení
oteklé nohy a již roky též problémy s
nálevkami. Od té doby, co ji aplikuji
Suspenát Kaolinovou pastu na nohy,
ustoupily nejen otoky na nohou, ale také
nálevky se zmenšily a změkly.

Více k produktu
Suspenat
na str. 13, 35

Kathrine a Lara
Kathrine L., 30 let se svou holštýnskou klisnou Larou, 20 let
www.stiefel-net.cz
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STIEFEL STÁJOVÁ
LÉKÁRNA
AKUTLOTION, PEČUJÍCÍ BALZÁM

KOŇSKÁ MAST

Okamžitá pomoc při kožních potížích
Ošetřuje citlivá místa a podporuje obnovu poškození na kůži
pomocí přírodních bylinných výtažků

Regenerující a revitalizační
Pro šlachy a klouby po tvrdé práci při tréningu či závodu.
Přírodní látky chladí, revitalizují a osvěžují.

Broncho Plus

zinková mast ve spreji

Pro volné dýchací cesty a průdušky
Koncentrované výtažky z bylin mohou podpořit a ulevit průduškám
a dýchacím cestám při problémech způsobených výživou či podmínkami ustájení.

Péče o odřeniny
Mast ve spreji s vysokým obsahem zinku je řešením mnoha
kožních problémů.

Huf Protect s organickou mědí
Okamžitá pomoc při hnilobě kopyt
Proniká hluboko nejen do střelkových rýh, účinně ošetřuje, přičemž
kopyto neuzavírá a nechává jej dýchat.

Minerální pasta

bandážovací vata
Ideální pro všechny bandáže. Vata je navázaná na gáze, tím
nedochází k uvolnění vláken.

samodržící bandáž
Samolepící elastická bandáž k rychlému bandážování nebo
přichycení obvazů. Nikdy nesjede.
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Fitness pro koňské nohy
K použití pro namáhané šlachy, svaly, vazy a klouby
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Koně jsou elegantní bytosti. Rádi je pozorujeme, když plni síly a energie cválají přes louku. Ve volné přírodě se koně pomalu
pohybují ca 18 hodin denně s hlavou u země při hledání a spásání potravy. Jako útěkové zvíře je však kůň vždy připraven
okamžitě silně zatížit své vazy a svaly. Pro podporu kloubů, chrupavek, vazů, šlach a svalů je důležité poskytnout našim koním
dostatek možností zůstat v pohybu. Jen poskytnutím důležitých živin a stálého pohybu se může vytvořit dostatek kloubní
tekutiny, která zásobuje chrupavky potřebnými minerály. Při silném zatížení nebo ve stáří již nezvládá tělo potřebné živiny v
dostatečné míře transportovat do kloubů. Zde je důležité podpořit organismus cíleně prostřednictvím úpravy krmné dávky a
přidáním krmných doplňků.

Arthro Plus · pro klouby a šlachy
Výkonná směs pro podporu pohybového aparátu s třetinovým podílem prášku ze schránek novozélandských slávek zelenoústých, směsi bylin a vyváženého poměru vitamínů a
stopových prvků. Arthro plus pomáhá zmírňovat bolest pohybového aparátu a podporuje produkci kloubního mazu. Se schránkami novozélandských slávek zelenoústých 30%,
čertovým drápem 5%, bylinami, vitamíny a stopovými prvky.

pohybový aparát + klouby

pohybový aparát + klouby

Krmný návod*: preventivně 10 g denně (1 kg = 100 dní)
při zvýšené potřebě 30 g – 60 g denně (1 kg = do 33 dní)
• 1 kg balení/pelety
• 3 kg kyblík/pelety

ST005901
ST005902

1539,- Kč
4049,- Kč

1 kg = 1539,- Kč
1 kg = 1350,- Kč

Gela Plus · Pro šlachy, klouby a kopyta
Při opotřebení kloubů, které je způsobeno výživou nebo stářím, pomáhá Gela Plus
chrupavkám a celé vazivové struktuře v organismu. K tomu pozitivně ovlivňuje kvalitu kopytní rohoviny a srsti. S cennou želatinou, zinkem a biotinem.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 800 g balení/prášek

ST007700

759,- Kč

1 kg = 949,- Kč
www.stiefel-net.cz
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pohybový aparát + klouby

prášek z mušlí · Pro klouby, šlachy a chrupavky
Čistý prášek z novozélandské slávky zelenoústé je významným zdrojem živin pro pohybový aparát. Obsahuje mimo jiné glykosaminoglykan a vysoký obsah omega 3 mastných
kyselin, které jsou velice důležité pro celý vazivový aparát.
Krmný návod*: c ca 5 g denně (400 g = 80 dní) doporučujeme koně pomalu navykat
denní dávku eventuelně rozdělte na 2 porce.
• 400 g balení/mleté

ST003601

1159,- Kč

1 kg = 2898,- Kč

MSM · pro klouby, svaly a šlachy
MSM je aktivní sloučenina síry (methylsulfonylmethan), která pomáhá buněčnému
metabolismu v celém organismu. Síra má centrální funkci pro buněčné zásobování
kyslíkem a pomáhá mimo jiné např. regeneraci svalů, šlach a kloubů.
MSM je lehce vstřebatelná, nejjednodušší sloučenina síry, která je přijímána organismem a nemusí být transformována složitými procesy látkové výměny.
Krmný návod*: 1
 0 – 20 g denně (1 kg = 50 dní)
• 1 kg sáček/prášek
• 4 kg sáček/prášek

ST009190
ST009191

539,- Kč
2019,- Kč

1 kg = 539,- Kč
1 kg = 505,- Kč

Arthrophyt · pro klouby a šlachy
Přírodní směs bylin k použití při problémech se šlachami a klouby. Arthrophyt přispívá ke
zlepšení kvality kloubního mazu a k posílení vazivového aparátu. U starších koní tak může
přispět ke zlepšení celkové pohody. S přesličkou, šípkem, vrbovou kůrou a zlatobýlem.
Krmný návod*: preventivně 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

ST000201

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

čertův dráp · Pro pohybový aparát
Stiefel Čertův dráp může působit pozitivně při problémech s klouby, šlachami a chrupavkami způsobených výživou a mít pozitivní vliv na látkovou výměnu v organismu.
Krmný návod*: 15 – 25 g denně (1 kg = do 66 dní)
• 1 kg kyblík/pelety
• 1 kg sáček/řezaný

ST009050
ST004101

699,- Kč
799,- Kč

1 kg = 699,- Kč
1 kg = 799,- Kč

věděli jste?!

i
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Vrbová kůra a meduňka obsahují prekurzor acetylsalicylové kyseliny. Účinná látka salicin byla
objevena v 19. století a vedla k vývoji syntetického léku proti bolesti v humánní medicíně. Obě
byliny mohou působit „ředění krve“. Vrbová kůra má déletrvající působení ve srovnání s meduňkou.
Někteří koně ale preferují sladší chuť meduňky před hořkou chutí vrbové kůry.

zázvor · pro pohybový aparát
Stiefel zázvor působí pozitivně na pohybový aparát a celkovou pohodu koní zejména při
problémech způsobených výživou. Zázvor obsahuje cenné látky jako gingerol, shogaol a
některé éterické oleje.
Krmný návod*: 20 g denně (1 kg = do 50 dní) Doporučujeme pomalý nástup krmení.
Nekrmte déle než 6 týdnů.
• 1 kg kyblík/mletý

ST003401

459,- Kč

1 kg = 459,- Kč

koňská mast · regenerující a revitalizující
Pro šlachy a klouby po těžké práci v tréningu nebo závodu. Obsažené přírodní látky
chladí, revitalizují a osvěžují. Obzvláště dobře působí při použití pro oblast zad a ramen.
Masážní mast s arnikou, mentolem, rozmarýnem a eukalyptem.
• 500 ml balení

ST004802

269,- Kč

1 l = 538,- Kč

SUSPENÁT, PASTA NA ŠLACHY · pro namožené nohy
Stiefel Suspenát, pasta na šlachy s kaolinem, mentolem a výtažkem z libavky. Kaolin
je účinné spojení aluminium silikátu a vody a je označován za bílé zdraví země. Stiefel
Suspenát se výborně hodí k chlazení zatížených nebo bolavých kloubů a šlach. Za tepla
lze nasadit při svalových křečích.
• 850 g balení
• 2 kg balení

ST009401
ST009400

339,- Kč
679,- Kč

1 kg = 399,- Kč
1 kg = 339,- Kč

minerální pasta · Fitness pro koňské nohy
Stiefel Minerální pasta z přírodního zeleného jílu ze srdce Francie. K použití na namožené
šlachy, svaly, vazy a klouby. Minerální jíl obsahuje důležité minerální látky a stopové prvky
jako vápník, železo, hořčík, křemík, hliník atd. Přidáním arniky, heřmánku a mentolu je
dosaženo uvolňujícího a regeneračního působení přípravku.

• 850 g balení
• 2 kg balení

ST004701
ST004702

269,- Kč
539,- Kč

1 kg = 316,- Kč
1 kg = 269,- Kč

bandážovací vata
Ideální pro všechny bandáže. Vata je navázána na gáze, tím nedochází k uvolnění vláken.

• Role 40 cm x 500 cm

ST005301

621,- Kč

samodržící bandáž
Samolepící bandáž k rychlému bandážování nebo přichycení obvazů. Nikdy nesjede.

• Role 10 cm x 450 cm

ST005401

99,- Kč

www.stiefel-net.cz
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Kůže je největším orgánem těla koně. Patří k ní také srst. Pokud má kůň lesklou a zdravou srst, můžeme předpokládat, že je
dostatečně zásobován minerálními látkami, stopovými prvky a vitamíny. Naši koně často trpí různými kožními podrážděními, letní vyrážkou nebo ekzémy. Mnohdy je na vině nějaký nedostatek ve výživě. Zinek hraje důležitou roli v metabolismu cukrů, tuků
a bílkovin a bývá potřebný ve zvýšené míře právě pro obnovu poškozených kožních buněk. Pokud je narušen kompletní metabolismus v těle, projeví se to často právě změnami srsti a kůže. V takovém případě bychom měli vzít pod lupu celou krmnou dávku.
Dlouhotrvající nedostatky vitamínů, stopových prvků a minerálních látek musí být také vyrovnávány po delší časové období, než
se zlepšení projeví na kvalitě kůže a srsti.

křemelina · pro kůži a srst
Křemelina se do krmné dávky zařazuje jako podpora řešení kožních problémů, opakující
se letní vyrážce a při výměně srsti. Křemenný jíl se skládá z přírodní křemenné kyseliny
(křemík + voda). Křemík je důležitým stavebním kamenem při výměně srsti a je důležitý
pro růst buněk. Produkt Stiefel Křemelina je obohacený o zinek a komplex vitamínů B.
Krmný návod*: 30 – 50 g denně (1 kg = do 33 dní)
• 1 kg balení/pelety
• 3 kg kyblík/pelety

ST001701
ST001702

459,- Kč
1189,- Kč

1 kg = 459,- Kč
1 kg = 396,- Kč

Zinek Plus · S organickými stopovými prvky
Zinek patří k esenciálním stopovým prvkům, které jsou odpovědné za metabolismus a
jsou součástí mnohých enzymů. Podílí se na růstu buněk a působí pozitivně při kožních
problémech. Pro správnou funkci imunitního i hormonálního systému je potřebný právě
zinek. Při každé výměně srsti má organismus vyšší požadavky na příjem zinku. Zinek je
ukládán v organismu pouze omezeně. Protože v mnohých regionech je zinku a selenu
nedostatek, měl by být dodáván při projevech nedostatku v krmivu. Stiefel Zinek plus je
optimálně stravitelný díky organicky vázanému zinku v chelátové vazbě.

Krmný návod*: 25 – 50 g denně (900 g = 36 dní)
• 900 g balení/prášek
• 3 kg kyblík/prášek
14

ST005801
ST005701

539,- Kč
1489,- Kč

1 kg = 599,- Kč
1 kg = 496,- Kč

lněné produkty · pro srst a zažívání
Lněné produkty jako Stiefel 100% Přírodní lněný olej nebo Len (pelety, granulát)
působí pozitivně na kůži a srst. Oba jsou získávány lisováním lněných semen za studena a jsou bohaté na omega 3 mastné kyseliny, zejména alfa linolenovou (C18:3), vitamín A, vitamín E a vitamín D. Len (pelety a granulát) má oproti lněnému oleji výrazně
sníženou tukovou složku.
Krmný návod olej*: 30 – 45 ml denně(1 l = do 33 dní)
• 1 l láhev s odměrkou
• 5 l kanystr
• odměrná pumpička

ST002202
ST002203
ST005201

209,- Kč
799,- Kč
189,- Kč

1 l = 209,- Kč
1 l = 160,- Kč

Krmný návod pelety*: 100 g denně - připraveno ke zkrmování, bez vaření (5 kg = 50 dní)
• 5 kg sáček/pelety
• 5 kg sáček/granulát

ST002102
ST002002

459,- Kč
459,- Kč

1 kg = 92,- Kč
1 kg = 92,- Kč

konopný olej · pro srst kůži a imunitní systém
Konopí je cenným zdrojem všech životně důležitých omega 3, omega 6 a omega 9
mastných kyselin ve vyváženém poměru pro koně. Obsahuje kyseliny linolovou a alfa
linolenovou, které mohou pozitivně působit na obranný systém stejně jako na kvalitu
a zdraví srsti a kůže vašeho koně.
Krmný návod*: 15 – 25 ml denně (1 l = do 66 dní)
• 1 l láhev s odměrkou

ST008501

699,- Kč

1 l = 699,- Kč

černý kmín · pro kůži a imunitní systém
Černý kmín pozitivně působí na obranný a dýchací systém. Náš 100% přírodní, za studena
lisovaný olej z egyptského černého kmínu je bohatý na polynenasycené mastné kyseliny.
Olejová složka je u produktu Černý kmín (pelety) díky lisování za studena mírně redukována. Stiefel Černý kmín podporuje obranyschopnost organismu, kůži a srst i dýchací cesty.
Použijte jej i jako podpůrný krmný doplněk pro koně s ekzémem či letní vyrážkou, neboť
pomáhá ke stimulaci činnosti imunitního systému.
Krmný návod*: 15 – 25 ml denně (1 l = do 66 dní)
•2
 50 ml láhev s odměrkou
Kúra pro 10 dní
• 1 l láhev s odměrkou

ST002701

399,- Kč

100 ml = 160,- Kč

ST002702

1099,- Kč

1 l = 1099,- Kč

240,- Kč
619,- Kč

1 kg = 80,- Kč
1 kg = 62,- Kč

Krmný návod*: 60 –100 g denně (3 kg = do 50 dní)
• 3 kg sáček/pelety
• 10 kg pytel/pelety

ST003801
ST003802

OLEJ Z OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO · pro srst, kůži, játra
Ostropestřec je bohatý na esenciální omega 3 mastné kyseliny a obsahuje přírodní
látku silymarin, který může podnítit regeneraci jater a podpořit vylučování nežádoucích
metabolitů z těla.
Krmný návod*: 50 – 150 ml denně (1 l = 20 dní) - krmte jako kúru.
• 1 l láhev s odměrkou
• 5 l kanystr
• Pumpička s dávkovačem

ST009340
ST009341
ST005201

239,- Kč
969,- Kč
189,- Kč

1 l = 239,- Kč
1 l = 194,- Kč

www.stiefel-net.cz
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MSM · pro kůži a srst
MSM je aktivní sloučenina síry (methylsulfonylmethan), která pomáhá buněčnému
metabolismu v celém organismu. Síra má centrální funkci pro buněčné zásobování
kyslíkem a pomáhá mimo jiné např. regeneraci svalů, šlach a kloubů.
MSM je lehce vstřebatelná, nejjednodušší sloučenina síry, která je přijímána organismem a nemusí být transformována složitými procesy látkové výměny.

Krmný návod*: 1
 0 – 20 g denně (1 kg = 50 dní)
• 1 kg sáček/prášek
• 4 kg sáček/prášek

ST009190
ST009191

539,- Kč
2019,- Kč

1 kg = 539,- Kč
1 kg = 505,- Kč

Akutlotion · okamžitá pomoc při kožních problémech
Chrání citlivá místa a podporuje obnovu poškozených části kůže pomocí unikátní směsi
přírodních extraktů. Obsažené účinné látky pozitivně působí na odřeniny, ekzémy a kožní
podráždění. Pečující balzám Akutlotion podporuje pružnost kůže, lze jej použít např. na
podlomy. Silnou, pružnou kůží neproniknou roztoči, plísně a parazité tak snadno.
Mléko řádně vmasírujte do postižených míst, aby účinné látky pronikly do kůže a posílily ji.

• 250 ml lahvička

ST009100

539,- Kč

100 ml = 215,- Kč

Top Shine · pro svěží hedvábný lesk
Luxusní péče pro srst, hřívu a ocas. Zkrášluje srst a zanechává hedvábný lesk. Hřívu a
ocas lze snadněji kartáčovat a rozčesávat. Neviditelný ochranný film, který získají žíně a
srst, odpuzuje prach a působí proti zacuchání. Top Shine nelepí a ukáže Vašeho koně ve
správném světle.
• 750 ml láhev
• 2,5 l kanystr

ST005004
ST005002

319,- Kč
799,- Kč

1 l = 425,- Kč
1 l = 320,- Kč

Top Shine Aloe Vera · pro svěží hedvábný lesk
Sprej na srst, ocas a hřívu s cennými pečujícími látkami a aloe vera pro krásný hedvábný
lesk. Neviditelný ochranný film, který získají žíně a srst, odpuzuje prach a působí proti
zacuchání. Aloe vera navíc na kůži pozitivně působí.

• 750 ml láhev
• 2,5 l kanystr

ST009160
ST009161

339,- Kč
889,- Kč

1 l = 452,- Kč
1 l = 356,- Kč

věděli jste  ?!
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Kopřiva obsahuje vysoký podíl kyseliny křemičité, která dodává stavební kámen organismu, křemík.
Křemík je vedle zinku velmi důležitým stopovým prvkem pro kůži. Podporuje elasticitu kůže, neboť
urychluje tvorbu kolagenu a elastinu. Je-li kůže pružná, není tak náchylná k roztržení a snadněji se
brání bakteriím a choroboplodným zárodkům.
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Podlom je také někdy označován jako spěnkový ekzém.
Příznačná jsou pro něj suchá, šupinatá místa na spěnkovém
kloubu. Existuje také mokrá forma podlomu, při které se na
povrch dostává sekret, který po zaschnutí tvoří tvrdou krustu.
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Příčinou podlomů bývá zpravidla oslabená popř. poškozená kůže.
Pokud není kůže zdravá, mohou do ní mikroprasklinami pronikat
bakterie a plísně. Vlhko a teplo pro tyto patogeny představují
optimální prostředí pro množení. Mokro a blátivý povrch výběhu pak
uzavírá začarovaný kruh opakujících se podlomů.
Preventivně se doporučuje posilovat kůži zevnitř optimální výživou vitamíny a stopovými prvky. Dále pomáhá udržovat
kůži pružnou a na kritických místech čistou, suchou a bez jakýchkoliv uschlých nánosů. Ostříhání rousů z již napadených
míst velmi usnadňuje ošetření. Lze je pak cíleně ošetřovat a udržovat jednodušeji suchá a čistá.

ECZEM PROTECT PEČUJÍCÍ MLÉKO · okamžitá pomoc při letní vyrážce
Eczem protect pečující mléko představuje intenzivní péči o suchá, citlivá či jinak
poškozená místa na kůži. Revitalizující a ochranné přírodní účinné látky se starají o
rychlou regeneraci podrážděné kůže. Obzvláště osvědčený produkt v boji proti letní
vyrážce. S hřebíčkem, jalovcem a levandulí.
• 500 ml láhev
• 125 ml lahvička

ST009031
ST009030

539,- Kč
269,- Kč

1 l = 1078,- Kč
100 ml = 215,- Kč

Top Wash · pro citlivé koně
Kvalitní pečující a čistící šampón s výtažkem z heřmánku pro citlivé koně, kteří inklinují k
podrážděním kůže či jiným kožním problémům. Přizpůsobeno hodnotám pH kůže koní.

• 500 ml láhev

ST009041

239,- Kč

1 l = 478,- Kč

Top Wash šampón ve spreji· jednoduchá aplikace
S praktickou funkcí rozprašovače lze aplikovat cíleně na požadovaná místa. Působí do
hloubky. PH neutrální, s heřmánkem, vhodný k péči o citlivé koně.
• 750 ml láhev s rozprašovačem

ST009040

349,- Kč

1 l = 465,- Kč

zinková mast ve spreji · při kožních problémech
Mast ve spreji s oxidem zinku pro ochranu kůže. Při regeneraci kůže podporuje zinek
tvorbu nových tkání. Mast je určena pro překrytí odřenin a drobných ran na kůži, omezuje možnost vniknutí patogenů a špíny do ran. Prodyšná a flexibilní.

• 200 ml sprej

ST005101

269,- Kč

1 l = 1345,- Kč

www.stiefel-net.cz
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letní vyrážka

letní vyrážka:
třikrát lepší ošetření
Kůže je největším orgánem koně. Naši koně často trpí
různými podrážděními kůže nebo letní vyrážkou. Letní
vyrážka je pro koně zásadním problémem a musí být co
nejrychleji a celostně ošetřena. K tomu patří nejen ochrana
proti obtížnému hmyzu a péče o kůži, ale také výživa. Ta
hraje u koní postižených ekzémy důležitou roli.

spreje a gelu. RP1 sprej se postará o ochranu velkých ploch
aplikací sprejem. RP1 gel použijte na místa, která jsou buď
sprejem těžko dosažitelná, nebo vyžadují velkou spotřebu:
uši, oblast kolem očí a především oblast břicha. Natřením
houbičkou přijde účinná látka ve vysoké koncentraci
přesně tam, kam přijít má.

celkově chránit.
V boji proti letní vyrážce, alergické reakci na bodnutí
hmyzem, je rozhodující celková ochrana: Odvedení do stáje
v nejfrekventovanějších časech náletu hmyzu, deky proti
hmyzu a účinné repelenty. Účinná látka repelentu RP1
icaridin se vratně váže na čichové receptory hmyzu a tak
jej spolehlivě odpuzuje. K efektivní obraně proti hmyzu tak
nepotřebujeme žádné zapáchající komponenty, proto jsou
produkty RP1 bez nepříjemného pachu. Správné použití
podmiňuje optimální účinek. Repelent musí být nanesen
rovnoměrně. Obzvláště účinné je nanesení kombinace

RP1 Sprej + Gel = optimální ochrana při minimální
spotřebě.

✓
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✓

šetrně pečovat.
Suchá, rozpraskaná kůže je díra v obraně organismu nejen
proti letní vyrážce. Pečující mléko Stiefel Eczem protect
vrací kůži ztracenou vlhkost. Vmasírováním do kůže
umocníte jeho hluboké působení. Ochranné a revitalizující účinné látky se postarají o rychlou regeneraci kůže,
uzavření otevřených ran a napomohou vzniku nových tkání.

Zinek a Křemelina bohatá na vitamín B se používají ke
krmení jako kúra pro vyrovnání přechodného nedostat-
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	správně krmit.
Příliš energetické krmivo může zatížit tlusté střevo a ovlivnit metabolické procesy. Možný následek? Nedostatek
vitamínů a zinku v kůži, který umožní projev symptomů
letní vyrážky. Taktéž je kůže enormně namáhána v čase
výměny srsti, neboť v této době je spotřebováváno velké
množství vitamínu B a zinku a kůže je tímto oslabována.
Bohužel hned po výměně srsti přichází čas prvních
muchniček. A to nemá oslabená kůže citlivých koní bez
podpory žádnou šanci. Výživový nedostatek ovlivní
strukturu kůže, buňky ztrácejí elasticitu a vlhkost, tvorba nových buněk se zpomaluje. Ale pokud jsou trvale
zastoupeny v krmení stopové prvky a vitamíny důležité pro
zdravou kůži, mohou se částečně ukládat v těle a tím v
čase nedostatku posílit zdraví kůže.
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ku. Tyto látky se také starají o vyrovnané hospodaření s
vodou v buňkách a buněčný metabolismus. Škodlivé látky
jsou dříve vyloučeny a kůže se vyčistí. Pokladnicí vitamínu
B jsou také 100% přírodní Stiefel Pivovarské kvasnice. K
tomu pomůže posílit imunitní systém a kůži produktem
Stiefel Olej z černého kmínu.

✓

	preventivně ošetřit.
Problém s letní vyrážkou je nutné řešit preventivně
a celostně. U citlivých koní je účinné podpořit je při
výměně srsti minerální výživou tak, aby nebyla oslabena struktura kůže, která by pak byla jednoduchou
příležitostí k útoku hmyzu.
Obecně ale platí, že pokud je zvíře náchylné k letní
vyrážce, je dobré se obrátit na veterináře a řešit tento
problém jako celek.
www.stiefel-net.cz
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RP1 – ochrana proti hmyzu

rp1
vysoce účinný
repelent
proti:

✓
klíšťatům ✓
ovádům

muchničkám

399,- Kč
Láhev s rozprašovačem

500 ml | ST007801
1 l = 798,- Kč

✓

Aktivní ochrana proti obtížnému hmyzu
představuje pro koně a tím i pro jezdce úlevu
po několik hodin – a to celé bez zápachu!

Optimální aplikace při minimální spotřebě.
Pro správnou funkci repelentu je velice důležité nanést jej rovnoměrně
tak, aby pokryl celou plochu, kterou
má chránit. Kombinací spreje a
gelu dosáhneme maximální efektivity při minimální spotřebě.

Používejte repelent bezpečně. Před použitím
si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.
20
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Kanystr
2,5 l | ST007802
1 l = 600,- Kč
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399,- Kč
Gel
500 ml | ST007901
1 l = 798,- Kč
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199,- Kč

75 ml | ST007803
100 ml = 180,- Kč
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Roll on
80 ml | ST007903
100 ml = 249

hmyzí trápení
– který jezdec to nezná?

Na teplejší počasí se těší nejenom lidé od koní, ale také
všudypřítomní hmyzí trapiči jako ovádi, muchničky a
klíšťata. Hmyz silně reaguje na pachy. Čím je venku tepleji,
potíme se my i naši koně více a hmyz nás nenechá na pokoji. Zde mohou pomoci repelenty. Ty ale většinou fungují na
bázi vytváření nepříjemného zápachu.
S produktovou řadou RP1 jsme našli řešení tohoto
problému. Účinná složka těchto repelentů – icaridin, je
pachově téměř neutrální a nezatěžuje tedy lidi ani koně
nepříjemným zápachem. Hmyz vnímá pach jinak. Molekuly látek rozpuštěných ve vzduchu se váží na receptory a
spouštějí v případě icaridinu odpuzující nervovou reakci.
Jako repelentní látka odpuzuje icaridin hmyz, aniž by jej
zabíjel. Při nanesení RP1 na srst se vybuduje díky těkavosti
účinné látky tenká ochranná vrstva, která chrání po

několik hodin. K tomu je účinná látka Icaridin velice jemná ke kůži, takže se používá i pro humánní
přípravky.
Repelent RP1 se prodává jako sprej v 500 ml lahvi s
rozprašovačem nebo v menší lahvičce pro lepší manipulaci.
Dále je k dostání Roll on, ideální balení do kapsy na cesty
s vaším čtyřnohým přítelem a gel pro přesnější aplikaci.
Nejúčinnější je kombinace spreje a gelu. RP1 sprej
se postará o větší plochy jako krk, záda či trup, kam jej
můžeme aplikovat plošně střičkou. RP1 gel nanášíme na
místa nevhodná pro plošné sprejování jako na hlavu, kolem
očí a nozder nebo na břicho. Sprejováním oblasti břicha
skončí mnohdy více repelentu na zemi, než na koňském
břiše. Nanesením gelu houbičkou se dostane účinná látka
přesně tam, kde má působit.
www.stiefel-net.cz
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MINERÁLNÍ LÁTKY – ZHODNOCENÍ DENNÍ KRMNÉ DÁVKY
Základní zásobení esenciálními minerálními látkami a vitamíny je velice důležité pro zdravý život vašeho koně. Dokonalý poměr
minerálních látek lze dnešními krmnými a ustajovacími podmínkami, kdy se kůň již nepohybuje volně na obrovské ploše a nevybírá
si sám, co potřebuje, jen těžko dosáhnout. Protože všechny minerální látky působí v organismu společně, je důležité zachovat jejich správný poměr a do krmné dávky je přidávat v optimálním vzájemném vztahu. K tomu nezapomínejme, že každý kůň má své
individuální požadavky. Co je pro jednoho koně správně, druhému nemusí stačit. Proto bychom měli vedle zabezpečení základní
minerální výživy v krmné dávce bedlivě pozorovat případné projevy nedostatků a tyto individuálně řešit.

Minerál
Stiefel Mineral slouží k účinnému zásobování minerálními látkami a vitamíny pro chovné,
sportovní i hobby koně. Denní krmná dávka je pomocí Stiefel mineral obohacena o
vyvážené množství minerálů a vitamínů. Tímto lze předcházet problémům plynoucím z
nedostatečné výživy. S hořčíkem, sodíkem, vitamíny A, D3, E, B1, B12, zinkem, manganem a selenem.
Krmný návod*: 60 g denně (3 kg = 50 dní)
• 3 kg kyblík/pelety
• 10 kg pytel/pelety

i
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ST002601
ST002602

459,- Kč
1219,- Kč

1 kg = 153,- Kč
1 kg = 122,- Kč

věděli jste?!
Tolerance koní vůči selenu je velice nízká. Otrava selenem se může projevit na kopytech, vylysalými
místy na hřívě či ocasu nebo dokonce zchromnutím. Denní dávka činí zhruba 1 – 1,5 mg selenu.
V našich půdách však bývá často selenu nedostatek, proto je pak potřebné jej dokrmovat.

Complet Plus
orga

nické

Minerální krmení na bylinné bázi. V něm obsažené stopové prvky mohou být tělem
optimálně vstřebávány. Vyvážené složení může vyrovnat nedostatky způsobené krmením
a tím přispět ke zlepšení metabolismu a udržet organismus na přírodní bázi fit. S bylinami,
vločkovanou mrkví, zdroji energie, vitamíny A, D3, E, B1, organickými stopovými prvky a
dalšími vitamíny.

vé
stopo
ky
prv

Krmný návod*: 100 – 150 g denně (2,5 kg = do 25 dní)
• 2,5 kg kyblík
• 10 kg pytel

ST000801
ST000802

679,- Kč
1779,- Kč

1 kg =272,- Kč
1 kg = 178,- Kč

pivovarské kvasnice
Čisté pivovarské kvasnice. Obsahují cenné vitamíny B, minerální látky a aminokyseliny na
přírodní bázi. Pivovarské kvasnice mohou pozitivně ovlivňovat trávení a metabolismus a
zlepšit stravitelnost krmiva.
Tip: Pivovarské kvasnice krmte na začátku pastevní sezony a při výměně srsti.
Krmný návod*: 30 – 50 g denně (3 kg = do 99 dní)
• 3 kg kyblík
• 10 kg pytel

ST009230
ST009231

399,- Kč
1239,- Kč

1 kg = 133,- Kč
1 kg = 124,- Kč

Vitamin Liquid
Tekutá kombinace důležitých stopových prvků a aminokyselin. Může vyrovnávat nedostatky těchto látek ve výživě a projevit se pozitivně na celkovém stavu sportovních,
pracovních i chovných koní. S vitamíny A, D3, E, B1, B12, zinkem, selenem, lysinem,
DL-methioninem a dalšími.
Krmný návod*: 60 ml denně (1l = 16 dní)
• 1 l láhev s odměrkou
• 5 l kanystr
• Pumpička s dávkovačem (30ml)

ST000101
ST000102
ST005201

339,- Kč
1349,- Kč
189,- Kč

1 l = 339,- Kč
1 l = 270,- Kč

věděli jste?!

i

Minerální látky a stopové prvky jsou nutné pro regulaci metabolismu a stavbu tělu vlastních látek. Esenciální minerální látky (mikroprvky) jsou hořčík, vápník, draslík, fosfor, síra, chlor a sodík. Stopové prvky stačí v
menším množství, ale nejsou o to méně důležité: železo, jód, kobalt, měď, mangan, zinek, selen, molybden.
Při krmení je vždy potřebné vzít v úvahu i individuální potřeby každého koně, stejně jako bezpodmínečně
správný poměr, neboť tyto látky spolu v těle interagují.

www.stiefel-net.cz
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kopyta

kopyta pro jistý krok
Zdravá kopyta jsou alfou a omegou koně, neboť na nich stojí téměř 24 hodin denně.
Pokud má kůň problémy s kopyty, musíme tento problém řešit jako celek a vzít pod
drobnohled úpravy, ustájení, povrchy, se kterými přichází do styku a samozřejmě výživu.
Kopyto potřebuje pro svůj zdravý růst spoustu minerálů a stopových prvků, jako např.
zinek a biotin pro tvorbu keratinu. Při nedostatku keratinu jsou kopyta měkká a náchylná
ke zranění.
Pokud je kopyto jednou poškozeno, musíme být trpěliví, neboť kopytní rohovina roste
relativně pomalu – trvá obvykle jeden celý rok, než se rohovina kopyta kompletně obnoví.

Biotin · pro silná kopyta
Biotin (vitamin H), který slouží pro růst rohoviny stejně jako pro posílení kůže a srsti,
hraje i důležitou roli v metabolismu cukrů a tuků. Jeho nedostatek vede k šupinaté
srsti, různým poruchám kůže a špatné kvalitě rohoviny spolu se ztrátou její elasticity.
Krmte delší časový úsek (minimálně 9 měsíců), neboť výsledky krmení biotinu uvidíte
teprve na nově vytvořených buňkách. Upozornění: v průměru roste kopyto o ca. 1cm
za měsíc. Využíváme působení vysoce účinné trojkombinace: biotin, metionin, zinek.
Krmný návod*: 1
 0 g denně (odpovídá denní dávce 20 mg biotinu)
(1 kg = 100 dní)
Biotin Pelety s biotinem, zvýšeným obsahem metioninu (3%) jako sirné aminokyseliny a zinku.
• 1 kg balení/pelety
• 3 kg kyblík/pelety

ST006001
ST006002

1019,- Kč
2429,- Kč

1 kg = 1019,- Kč
1 kg = 972,- Kč

Biotin prášek s obsahem biotinu 2.000.000 mikrogramů/kg.
• 1 kg balení/prášek
• 3 kg kyblík/prášek

ST000401
ST000402

1019,- Kč
2429,- Kč

1 kg = 1019,- Kč
1 kg = 972,- Kč

Zinek Plus · pro silnou kopytní rohovinu
Také kopyto je stejně jako kůže či srst závislé na zásobování minerálními látkami a stopovými prvky krevním řečištěm. Zinek působí pozitivně na růst kopyt. Více informací čtěte
na str. 14.
Krmný návod*: 25 – 50 g denně (900 g = 36 dní)
• 900 g balení/prášek
• 3 kg kyblík/prášek

ST005801
ST005701

539,- Kč
1489,- Kč

1 kg = 599,- Kč
1 kg = 496,- Kč

HUF PROTECT · S ORGANICKY VÁZANOU MĚDÍ
Okamžitá pomoc při hnilobě kopyt. Pro použití při akutních problémech se střelkou a
kopytem lze doporučit organicky vázanou měď ve vysoce aktivním nosiči. Kombinace
účinných látek se vsákne do střelky i chodidla a účinně je ochrání. Pečujícího účinku je
dosaženo hlubokým působením uvnitř střelkových rýh. Vysoká prodyšnost celého kopyta zůstává zachována, přípravek kopyto neuzavírá
.
• 125 ml lahvička
ST004501
349,- Kč 100 ml = 279,- Kč
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zimní gel na kopyta · Pro vlhké a studené roční období
Obsahuje esenciální látky pro účinnou péči o kopyta s regulací vlhkosti ve vlhkém a
studeném ročním období. Kopyta zůstanou pružná a jsou chráněna před nepříznivými
vlivy zimního počasí. Střelka je ošetřena a zůstává pružná, chráněná před hnilobou. S
panthenolem, libavkou a thujovým olejem.
• 500 ml kyblík

ST009051

269,- Kč

1 l = 538,- Kč

letní gel na kopyta · pro teplé roční období
Obsahuje esenciální účinné látky pro účinnou péči o kopyta s regulací vlhkosti v suchém a teplém ročním období. Kopyta zůstanou pružná a jsou chráněna před přílišným
vysoušením. Střelka je ošetřena a zůstává pružná. S výtažkem z pomerančů, lněným
olejem a citronelou.
• 500 ml kyblík

ST009061

269,- Kč

1 l = 538,- Kč

balzám na kopyta · ochrana a péče o kopyta
Účinná péče o kopyta prostřednictvím esenciálních účinných látek a éterických olejů.
Denní aplikace působí pozitivně na strukturu, elasticitu a soudržnost kopyta. Kopyto
je chráněno před škodlivými mikroorganismy. Regulací vlhkosti v kopytech předchází
jejich lámavosti a praskání. Střelka a korunka zůstávají ošetřeny, pružné a poddajné. S
vavřínovým a tea tree olejem.
• 500 ml kyblík

ST009070

269,- Kč

1 l = 538,- Kč

bylinný olej na kopyta · přírodní péče o kopyta
Péče o kopyta na přírodní bázi. Pečující rostlinné a éterické oleje posilují kopyto, udržují
jej pružné a zabraňují tvorbě prasklin. Speciální složení udržuje kopyto, střelku a korunku
ošetřené a pružné. Kopyto je chráněno před škodlivými organismy a agresivními vlivy
prostředí, např. moči a hnoje. S řepkovým, konopným, lněným, olivovým, tea tree,
vřesovcovým a hvozdíkovým olejem. Bez barviv, konzervantů a chemických příměsí.

ST009081

375,- Kč

• Štětec na kopyta

ST009090

49,- Kč

• Štětec na kopyta s nádobkou

ST009091

79,- Kč

• 450 ml nádobka se štětcem

1 l = 833,- Kč

Příslušenství

věděli jste?!

i

Hniloba kopyt vzniká většinou vlivem špinavé nebo vlhké podestýlky. Tím je kopytní rohovina oslabena a baktérie a ostatní choroboplodné zárodky jí mohou snadněji proniknout. Místa s hnilobou musí
být bezpodmínečně ošetřena, aby nedocházelo k rozvinutí dalších nemocí a správně upravována.
Nestačí kopyto udržovat v čistotě a ošetřovat zvenčí, je nutné také posílit celý imunitní systém koně.

www.stiefel-net.cz
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Bylinkářství patři 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 většinou jen velmi málo rostlinných druhů. A
tak má v drtivé většině 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.
Cíleně využíváme sílu bylinek v krmení koní!

AnÝZ · dobrý pro dýchací cesty a zažívání
Anýz má široké spektrum působení na organismus. Působí často blahodárně na celý
zažívací aparát. Pomáhá k zachování pravidelnosti peristaltiky střev a k produkci trávicích
šťáv. Éterické oleje obsažené v anýzu pomáhají průduškám a celému dýchacímu systému.
Napomáhá rozpouštění hlenů a ulehčuje odkašlávání. Obsahuje přírodní anetol, ansiketon, anýzovou kyselinu, acetaldehyd, acetylcholin, azulen, bergapten, chamazulen,
eugenol, kumarin, miristicin, salicyláty atd.
Krmný návod*: 20 g denně (500 g = do 25 dní)
• 500 g sáček/semena celá

ST002902

269,- Kč

1 kg = 538,- Kč

kopřiva · dobrá pro metabolismus
Divoce rostoucí bylinka skvělá pro látkovou přeměnu. Působí močopudně, pomáhá čištění
krve a je přírodním zdrojem minerálů. Obsahuje přírodní taniny, vitamín C, minerální látky,
karotenoidy, kyselinu mravenčí, histamin, serotonin, draslík, vitamín A, železo, vápník,
fosfor, měď, zinek, mangan, křemičitou kyselinu.
Krmný návod*: 30– 50 g denně (500 g = do 17 dní)
• 500 g sáček/nať a listy*
• 1,5 kg sáček/nať a listy*
*řezané
26

ST003002
ST003003

219,- Kč
599,- Kč

1 kg = 438,- Kč
1 kg = 399,- Kč

Echinacea · dobrá pro imunitní systém
Jinak též známá jako třapatka je doma v jižní Americe. V současnosti je tato rostlina
hojně zušlechťována v Evropě. Echinacea patří k nejdůležitějším rostlinám podporujícím
vlastní obranný systém těla. K tomu podporuje rekonvalescenci a působí preventivně.
Obsahuje přírodní látky jako flavonidy, alkylamidy a éterické oleje.

Krmný návod*: 20 – 40 g denně (500 g = do 25 dní)
• 500 g sáček/řezaná

ST003102

285,- Kč

1 kg = 570,- Kč

fenykl · dobrý pro dýchací cesty a zažívání
Fenykl bývá nasazován při bronchitidě, astmatu a suchém kašli. Jeho schopnost
rozpouštět hlen může usnadnit odkašlávání. Při nadýmání uvolňuje a působí proti
křečím. Obsahuje přírodní éterické oleje, anetol, fencheron, bergapten a flavonidy.

Krmný návod*: 30 – 50 g denně (500 g = do 17 dní)
• 500 g sáček/semena sladká

ST008101

189,- Kč

1 kg = 378,- Kč

psyllium · dobré pro zažívací systém
Jitrocel indický, drobná rostlina pochází ze Středomoří a západní Asie. Šlechtěn a hojně
pěstován je na Kubě, v Izraeli, Indii, Japonsku, Pákistánu, Brazílii, Španělsku a v Rusku.
Slupky jitrocele indického podporují samočistící schopnost střev především při problémech
způsobených výživou. Na hlen, vytvořený v trávícím traktu právě vnější vrstvou semen, se
váží pevné částečky písku a hlíny ve střevech. Tak mohou být lépe vyloučeny z těla.
Krmný návod*: 30 – 50 g denně (1 kg = do 33 dní)
• 1 kg sáček/slupky semen

ST003201

459,- Kč

1 kg = 459,- Kč

Ginkgo · dobré pro metabolismus a prokrvení
Původně pochází ginkgo (jinan dvojlaločný) z Číny a Japonska. Listy jinanu obsahují cenné
látky, které se pozitivně projevují na přeměně látkové a přispívají k pohodě celého organismu. Obsahuje přírodní látky jako flavonidy, alkoholy, pinit, cukr, kyselinu octovou, kyselinu
kapronovou, kyselinu ginkgolovou, ginkgolidy, sitosterin, vosky, škrob, pryskyřici, éterický
olej, olej.
Krmný návod*: 20 – 40 g denně (500 g = do 25 dní)
• 500 g sáček/listy, řezané

ST003302

269,- Kč

1 kg = 538,- Kč

šípky · dobré pro imunitní systém
Jiným názvem též divoká růže. Plod šípku vzniká z křehkého bílého květu divoké růže.
Nejdůležitějším působícím faktorem šípku je vysoký obsah vitamínu C. Tím je posilován
imunitní systém a stimulován krevní oběh. Obsahuje přírodní látky jako vitamín C, flavony, ovocné kyseliny, komplex vitamínu B

Krmný návod*: 20 g denně (500 g = do 25 dní)
• 500 g sáček/celé plody
• 2,5 kg sáček/celé plody

ST009110
ST009111

179,- Kč
779,- Kč

1 kg = 358,- Kč
1 kg = 312,- Kč
www.stiefel-net.cz
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zázvor · dobrý pro pohybový aparát
Tradiční léčivá bylinka roste od Indie po Malajsii a Čínu. Zázvor obsahuje cenné látky jako
éterické oleje a pálivé látky, které mají různé pozitivní účinky. Například mohou působit
jako prevence různých zánětů a pomoci při svalových a kloubních bolestech nebo při
bolestech hlavy. Ovlivňují též pozitivně průdušky a celý dýchací systém. Zázvor obsahuje
éterické oleje, zingiberen, zingiberol, gingerol, shogaol.
Krmný návod*: 20 g denně (1 kg = 50 dní)
• 1 kg balení/mletý

ST003401

459,- Kč

1 kg = 459,- Kč

heřmánek · dobrý pro dýchací cesty a zažívání
Původem z jižní a východní Evropy, ale již dlouho zdomácněl i v Evropě střední. Heřmánek
je jednou z nejoblíbenějších léčivek v Evropě. Používá se především pro svou schopnost
předcházet zánětům a tišit různé bolesti či potíže. Blahodárně působí na trávící orgány při
plynatosti a křečích. Při ekzémech či jiných podrážděních kůže často pomůže jako odvar.
Obsahuje přírodní éterické oleje, azulen, chamazulen, hořké látky, taniny, kumarin.
Krmný návod*: 25 – 50 g denně (500 g = do 20 dní)
• 500 g sáček/květy celé

ST003502

299,- Kč

1 kg = 598,- Kč

česnek · dobrý pro krevní oběh
Česnek působí pozitivně na celý organismus a posiluje krevní oběh. Jeho složky působí
desinfekčně a protialergicky. Obsahuje přírodní látky allicin, adenosin, ajoene, flavonidy,
lysozym, vitamíny, éterické oleje.
S ORGANICKY VÁZANOU MĚDÍ
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
•1
 kg balení/granulovaný
• 3 kg kyblík/granulovaný

ST001801
ST001802

349,- Kč
889,- Kč

1 kg = 349,- Kč
1 kg = 296,- Kč

tužebník · dobrý pro klouby a prokrvení
Obsahuje přírodní acetylsalicylovou kyselinu, která působí protibolestivě a jako prevence
zánětů v organismu. Obsahuje také přírodní éterické oleje, sloučeniny salicylové kyseliny,
heliotropin, vanilin, citrónovou kyselinu, taniny, gaulterin, kyselinu křemičitou, terpeny,
vosky, tuky, barvivo spirein.
Krmný návod*: 30 g denně (500 g = do 17 dní)
•5
 00 g sáček/nať, řezaná

ST009210

249,- Kč

1 kg = 498,- Kč

ostropestřec · dobrý pro játra
Semena obsahují některé hořké látky, které mohou podnítit ozdravení jater. Mimo to
obsahují semena ostropestřce silymarin, který působí pozitivně při detoxikaci jater a
může pomoci nastartovat regenerační procesy jaterních buněk. Obsahuje přírodní pálivé
a hořké látky, éterické oleje, glykosidy, saponin, silymarin.
Krmný návod*: 20 – 30 g denně (1,5 kg = do 75 dní)
• 1,5 kg sáček/semena celá
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ST009220

619,- Kč

1 kg = 413,- Kč

mnišský pepř · Dobrý pro hormonální rovnováhu
Pochází ze středomoří a jihovýchodní Asie. Bývá nasazován v případě hormonální nerovnováhy a pomáhá regulaci estrálního cyklu. Obsahuje přírodní estery, éterické oleje,
flavony, iridiody, aucubin, agnusid, casticin.
Krmný návod*: 15 – 20 g denně (500 g = do 33 dní)
• 500 g sáček/celá semena

ST009120

239,- Kč

1 kg = 478,- Kč

červená řepa· dobrá pro imunitní systém
Už u starých Germánů platila řepa za léčivku s krvetvornými účinky. Vysoký obsah
železa stejně jako betanin, který řepu barví, mohou stimulovat krvetvorbu. K tomu
je červená řepa přirozeným dodavatelem vitamínu C, komplexu vitamínu B, kalcia a
listové kyseliny. Červená řepa ve formě sušených vloček se hodí ke zvýšení obsahu
železa a stopových prvků v krmné dávce přírodními prostředky stejně jako k podpoře
obranyschopnosti organismu.
Krmný návod*: 100 g denně (1,7 kg = do 17 dní)
1,7 kg sáček/vločky
3 kg sáček/vločky

ST009380
ST009381

349,- Kč
510,- Kč

1 kg = 205,- Kč
1 kg = 170,- Kč

šalvěj · dobrá pro dýchací cesty a trávení
Původem z hor jižní Evropy. Šalvěj pomáhá žaludečnímu a střevnímu traktu stejně jako
dýchacím cestám. Je vhodná pro vnější použití proti vosím a jiným hmyzím štípnutím.
Obsahuje přírodní éterické oleje, d-kampfer, salviol, salven, betulin, asparagin, hořčiny,
borneol, carnosinovou kyselinu, zineol, flavonidy, kyselinu fumarovou, taniny, taninové kyseliny, pryskyřici, ledol, limonen, mentol, estrogenové látky, kyselinu oleanovou,
pinen, sabinol, salicylovou kyselinu, saponiny.
Krmný návod*: 30 –50 g denně (500 g = do 17 dní)
• 500 g sáček/řezaný

ST003702

219,- Kč

1 kg = 438,- Kč

jitrocel· Dobrý pro dýchací cesty a zažívání
Může pomoci rozpouštět hlen při onemocnění dýchacích cest. Rozpuštěný hlen je pak
jednodušeji vykašláván. Jitrocel může také pomoci zklidnit žaludeční a střevní trakt.
Obsahuje přírodní slizové látky (muciny), taniny, glykosidy a fenolkarbonové kyseliny.
Krmný návod*: 30 – 50 g denně (500 g = do 17 dní)
• 500 g sáček/řezaný

ST008201

229,- Kč

1 kg = 458,- Kč

lékořice kořen · Dobrá pro dýchací cesty a zažívání
Původem ze středomoří a ze západní Asie. Lékořice působí pozitivně na dýchací aparát.
Sladké látky z lékořice se účastní biochemického cyklu hospodaření s vodou a solí a mohou
působit proti křečím trávicího traktu. Obsahuje přírodní glycyrrhizin, saponiny, flavonidy,
glykosidy, kumarin.
Krmný návod*: 20 – 60 g denně (600 g = do 30 dní)
• 600 g sáček/řezaný

ST003903

269,- Kč

1 kg = 448,- Kč

www.stiefel-net.cz
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čertův dráp · dobrý pro pohybový aparát
Nejčastěji bývá s velkým úspěchem nasazován při artrózách, potížích s klouby a
zánětech šlach. Obsahuje přírodní iridioglykosidy, harpagidy, harpagosid, procumbid,
glutaminovou kyselinu, histidin, sterol.
Krmný návod*: 15 – 25 g denně (1 kg = do 67 dní)
• 1 kg sáček/řezaný
• 1 kg balení/pelety

ST004101
ST009050

699,- Kč
779,- Kč

1 kg = 699,- Kč
1 kg = 779,- Kč

Tymián · dobrý pro dýchací cesty a zAžívání
Pochází původně ze středomoří. Tymián působí protikřečově na bronchiální systém, tlumí
dráždivý kašel a působí celkově pozitivně na dýchací a průduškový aparát. Taktéž může
působit pozitivně na celé trávící ústrojí, žaludek a střeva. Tymián potlačuje kvasné procesy a působí proti nadýmání. Obsahuje přírodní éterické oleje, taniny a flavonidy.
Krmný návod*: 25 – 50 g denně (500 g = do 20 dní)
• 500 g sáček/řezaný

ST008301

165,- Kč

1 kg = 330,- Kč

vrbová kůra · Dobrá pro klouby a prokrvení
Hlavní účinnou látkou vrbové kůry je salicin. Tato látka je dnes vyráběna synteticky a je
obsažena v mnohých prostředcích na tišení bolesti. Obsahuje přírodní kyselinu salicylovou,
salicin glykosid, taniny.
Krmný návod*: 25 – 50 g denně (500 g = do 20 dní)
• 500 g sáček

ST009200

229,- Kč

1 kg = 458,- Kč

hloh · dobrý pro srdce a krevní oběh
Ve středověku platil hloh za symbol naděje. Dnes jej používáme v krmení koní k podpoře
srdce a krevního oběhu. Hlavními účinnými látkami jsou flavonidy, oligomerní procyanidin, histamin a vitamin C.
Hloh je známý pro svou schopnost harmonizovat krevní oběh. Může stimulovat přísun
kyslíku a živin do srdce a zároveň regulovat krevní tlak a srdeční rytmus. Tím se skvěle
hodí ke krmení starším koním s nestabilním krevním oběhem např. při vysokých teplotách. Taktéž se hloh využívá v jezdeckém sportu ke zvýšení výkonnosti.
Krmný návod*: 25 – 50 g denně (500 g = do 20 dní)
•5
 00 g sáček/řezané byliny

i
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ST009280

269,- Kč

1 kg = 538,- Kč

věděli jste?!
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.

směsi bylin
Arthrophyt · pro klouby a šlachy
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 = 20 dní)
• 1 kg sáček/ řezané byliny

ST000201

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

byliny proti kašli · Pro volné dýchací cesty a silné průdušky
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.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg sáček/ řezané byliny
• 5 kg sáček/ řezané byliny

ST001502
ST001503

539,- Kč
2249,- Kč

1 kg = 539,- Kč
1 kg = 450,- Kč

Gastrophyt · Pro regulaci žaludečního a střevního traktu
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, oreganem, anýzem.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg sáček/ řezané byliny

ST009180

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

Silencio · pro pevné nervy
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*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg sáček/ řezané byliny

ST008001

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

byliny pro správnou funkci jater · pro podporu jater
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, petrželí a smetánkou lékařskou.
Krmný návod*: 60 g denně (1 kg = 16 dní)
• 1 kg sáček/ řezané byliny

ST009330

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

www.stiefel-net.cz
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byliny pro správnou funkci ledvin · pro podporu ledvin
Vybrané byliny obsahující cenné látky pro podporu funkce ledvin. V současnosti trpí mnoho
našich koní poruchami metabolismu. Ruku v ruce s tímto problémem jde přetíženost
vylučovacích orgánů, jater a ledvin, které nezvládají poskytovat dostatečný výkon. 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.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = do 16 dní)
• 800 g sáček/řezané byliny

ST009322

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

BYLINY PRO PODPORU IMUNITNÍHO SYSTÉMU
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.
Krmný návod*: 60 g denně (1 kg = do 16 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

ST009290

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

SMĚS BYLIN PRO PODPORU METABOLISMU
Dříve označovány jako Byliny s chromem. Vybraná směs bylin obsahuje podíl přírodního
chromu. Chrom podporuje metabolismus uhlovodíků, to znamená především vstřebávání
cukru. Tráva a obilí obsahují obvykle příliš mnoho cukru 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.
Krmný návod*: 60 g denně (1 kg = do 16 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

ST009300

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

směs bylin proti červům · pro regulaci střevní mikroflóry
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.
Krmný návod*: 40 –70 g denně (1 kg = do 25 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

i
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ST009310

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

Mnohé léčivé byliny jsou vhodné nejen ke zkrmování, ale hodí se též pro vnější použití. K přípravě bylinného obkladu přelijte byliny vařící vodou, nechte 10-15 minut louhovat, a do výluhu pak namočte bandáž.
Zabandážujte bezpečně potřebné místo. Nebo položte byliny přímo na polštářek vyrobený z gázy nebo
obvazu, přelijte horkou vodou a po ochladnutí přiložte přímo na postiženou část těla a bezpečně zafixujte.

výkon + svalstvo
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Jezdíme na našich koních a tím do značné míry zatěžujeme jejich svalstvo.protože koňské tělo není od přírody uzpůsobeno
k tomu, aby nosilo na hřbetě nás, lidi. Aby bylo optimálně připraveno, potřebuje speciální tréning stejně, jako vyvážené
zásobování svalstva živinami.
Pokud má kůň opakovaně svalové problémy jako např. zvýšenou svalovou tenzi, zatvrdliny, nedostatečný nárůst svalové
hmoty, může to mít různé příčiny. Buď jsou problémy způsobené vnějšími faktory jako např. nevhodným sedlem nebo
jsou na vině různé jiné fyzické příčiny. K jejich diagnostice a řešení dnes existují rozličné terapeutické metody jako např.
fyzioterapie nebo osteopatie. Spolu s nimi doporučujeme aktivovat a podpořit změny ve svalovině pomocí krmení.

výkon + svalstvo
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rýžový olej · pro výkon a stavbu svalů
K dennímu podávání u sportovních a pracovních koní. Při nedostatcích způsobených
výživou mohou cenné přírodní látky rýžového oleje pomáhat ke zvýšení výkonnosti koně
a lepšímu hospodaření s energií. Olej bez znatelné chuti je bohatý na esenciální mastné
kyseliny a gama oryzanol. Při krmení mějte na zřeteli pravidla Komise pro antidopingovou
kontrolu v platném znění.
Krmný návod*: 25 –50 ml denně (1 l = do 40 dní)
Dávkování může být v případě potřeby zvýšeno na dvojnásobek.
• 1 l láhev s odměrkou
• 5 l kanystr
• pumpička s dávkovačem (ca. 30 ml)

ST008801
ST008802
ST005201

319,- Kč
1149,- Kč
189,- Kč

1 l = 319,- Kč
1 l = 230,- Kč

Elomin · pro svaly a růst
Obsažené esenciální aminokyseliny a minerální látky vyrovnávají nedostatky způsobené
výživou. Elomin může podpořit výkonnost koní v tréningu. Může podpořit správný
vývoj kostních a svalových struktur u hříbat a mladých koní v období růstu. S lyzinemHCL, DL-metioninem, solí, chloridem hořečnatým, L-treoninem, tryptofanem.
Krmný návod*: 25 g denně (1 kg = 40 dní)
• 1 kg balení/prášek

ST001301

589,- Kč

1 kg = 589,- Kč

www.stiefel-net.cz
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VYROVNÁVÁNÍ ZTRÁTY TEKUTIN
600 kg vážící kůň vypotí při extrémní zátěži v horkých dnech za 6 ž 7 hodin až 35 l
potu. To je cca 7% tělesné hmotnosti. S potem ztrácí kůň kromě vody také značné
množství soli, draslíku, vápníku hořčíku, fosforu, zinku železa a mědi. Za extrémních podmínek jsou to jednotky stovek gramů denně! Kromě ztráty vody, musí být
nahrazena co nejrychleji také ztráta těchto elektrolytů. Při častém a silném pocením
není možné tuto ztrátu vyrovnat pouze solným lizem.
Tip: Krmná dávka s vysokým obsahem vlákniny z luční trávy a především sena váže
vodu ve střevech a tím vytváří rezervu pro zátěž v horkých dnech.

E-Plus + E-Power Liquid · výkon a kondice
Pro sportovní a výkonnostní koně s vysokým podílem vitamínu E, selenu a lysinu.
Vyrovnává a působí preventivně proti nedostatku těchto látek v krmení. Nedostatek
vitaminu E může vést ke snížení výkonnosti, svalovým problémům a tenzím.
Pelety/Prášek: S vitaminem E 100.000 mg, selenem 15 mg u.a.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dnů)
• 1 kg balení/pelety
• 3 kg kyblík/pelety

ST006201
ST006202

669,- Kč
1499,- Kč

1 kg = 669,- Kč
1 kg = 500,- Kč

• 1 kg balení/prášek
• 3 kg kyblík/prášek

ST006101
ST006102

669,- Kč
1499,- Kč

1 kg = 669,- Kč
1 kg = 500,- Kč

Tekutý: S vitamínem E 100.000 mg, zinkem 100 mg, selenem 20 mg
Krmný návod*: 20 ml denně(1 l = 50 dní)
• 1 l láhev s odměrkou/tekutý

939,- Kč

ST001001

1 l = 939,- Kč

ENERGY Booster · Okamžitě přístupná energie
Náhradní síla v momentě dostupná. Rychle přístupné zdroje energie obsažené v Energy
boosteru podporují optimálně organismus před nebo při silné fyzické zátěži. Vhodný i při
vysokých okolních teplotách.
Krmný návod*: 1–2 Boostery aplikujte přímo do huby
• 3 x 30 ml aplikátor

ST009370

669,- Kč

100 ml = 743,- Kč

Elektrolyt Prášek + Liquid · rychlá regenerace
Pro vyrovnání ztráty elektrolytů. Při silném pocení či průjmu ztrácejí koně životně důležité
látky jako sodík a draslík. Vysoce koncentrovaný obsah těchto látek v produktech Stiefel
Elektrolyt vyrovná rychle deficit a poslouží k rychlé regeneraci.
Krmný návod* prášek: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
Krmný návod* tekutý: 50 - 100 ml denně (1 l = do 20 dní)
• 1 kg balení/prášek
• 3 kg kyblík/prášek
• 1 l láhev s odměrkou/ tekutý
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ST001201
ST001202
ST001101

539,- Kč
1349,- Kč
379,- Kč

1 kg = 539,- Kč
1 kg = 490,- Kč
1 l = 379,- Kč

Elektrolyt Booster · rychlá regenerace
Právě koně, kteří podávají výkon při vysokých teplotách, by měli být dostatečně zásobeni
elektrolyty. Po aplikaci Elektrolyt boosteru musí být zabezpečen neomezený přístup k vodě.
Krmný návod*: 1–2 Boostery aplikujte přímo do huby
• 3 x 30 ml aplikátor

ST009350

669,- Kč

100 ml = 743,- Kč

Vitamin Liquid · vylepšení krmné dávky
Tekutá kombinace důležitých stopových prvků a aminokyselin. Pomáhá vyrovnávat nedostatek těchto látek ve výživě a může se pozitivně projevit na celkovém zdravotním stavu
sportovních, pracovních i chovných koní. S vitamíny A, D3, E, B1, B12, zinkem, selenem,
lyzinem, DL-metioninem atd.
Krmný návod*: 60 ml denně (1l = 16 dní)
• 1 l láhev s odměrkou
• 5 l kanystr
• pumpička s dávkovačem (ca. 30 ml)

ST000101
ST000102
ST005201

339,- Kč
1349,- Kč
189,- Kč

1 l = 339,- Kč
1 l = 270,- Kč

Minerální pasta · Fitness pro koňské nohy
Z přírodního zeleného jílu ze srdce Francie. K použití na namožené šlachy, svaly, vazy a
klouby. Minerální jíl obsahuje důležité minerální látky a stopové prvky jako vápník, železo,
hořčík, křemík, hliník atd. Přidáním arniky, heřmánku a mentolu je dosaženo uvolňujícího a
regeneračního působení přípravku.
• 850 g balení
• 2 kg balení

koňská mast ·

ST004701
ST004702

269,- Kč
539,- Kč

1 kg = 316,- Kč
1 kg = 270,- Kč

regenerující a revitalizující

Ideální na šlachy a klouby po těžké práci v tréningu či na závodech, urychluje regeneraci
namožených struktur. Přírodní účinné látky chladí, revitalizují a osvěžují. Skvělá na nohy,
pomáhá však také v oblasti ramen a zad. Masážní mast s arnikou, mentolem, rozmarýnem a eukalyptem.
• 500 ml balení

ST004802

269,- Kč

1 l = 538,- Kč

SUSPENÁT PASTA NA ŠLACHY ·pro namáhané nohy
S kaolinem, mentolem a výtažkem z libavky. Kaolin je spojení aluminium silikátu a vody
a platí za bílé zdraví země. Více informací na str. 13.
• 850 g balení
• 2 kg balení

ST009401
ST009400

339,- Kč
679,- Kč

1 kg = 399,- Kč
1 kg = 340,- Kč

věděli jste?!

i

Vitamín E (tokoferol) je vitamin rozpustný v tucích. Působí především jako antioxidant, chrání buňky před
agresívními látkami a zabraňuje jejich zničení. Vitamín E pomáhá zásobování svalů kyslíkem a tím podporuje výkonnost. Vitamín E by měl být tedy podáván při sportu či vysoké zátěži vždy v dostatečném množství.
Nedostatek vitamínu E vede k poklesu výkonnosti, svalovým problémům a tenzím.

www.stiefel-net.cz
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pevné nervy + vyrovnanost
Mentální síla je klíčem k úspěchu. Kdo je vyrovnaný, zvládne více – to platí i pro koně. Nevyvážená krmná dávka a nedostatky ve výživě vedou často k nervózním, nevyrovnaným koním. Magnesium je důležitým stavebním kamenem pro
vyrovnané a uvolněné koně. K tomu jsou pro zlepšení koncentrace a schopnosti snášet zátěž velice důležité i další látky,
např. vápník, L-tryptofan a speciální vitamíny.

Mag 12/Mag Power Liquid · proti stresu
Ke zmírnění stresových reakcí. Magnesium a vitamín B12 působí pozitivně na stresované a
nervózní koně. Přípravek pomáhá vyrovnávat nedostatky těchto látek ve výživě a pozitivně
ovlivňuje koncentraci a připravenost k výkonu.
Pelety/prášek s hořčíkem a vitamínem B12.
Krmný návod*: 25 g denně (1 kg = 40dní)
• 1 kg balení/pelety
• 3 kg kyblík/pelety

ST006301
ST006302

779,- Kč
2299,- Kč

1 kg = 779,- Kč
1 kg = 766,- Kč

• 1 kg balení/prášek
• 3 kg kyblík/prášek

ST002301
ST002302

779,- Kč
2299,- Kč

1 kg = 779,- Kč
1 kg = 766,- Kč

Mag Power Liquid s hořčíkem, tryptofanem, vitamínem B12 a zinkem.
Krmný návod*: 25 ml – 50 ml denně (1l = do 40 dní)
• 1 l láhev s odměrkou

ST002501

939,- Kč

1 l = 939,- Kč

Silencio · směs bylin pro pevné nervy
Vybraná směs bylinek pro krmení při stresu, nervozitě a podrážděnosti. S květy levandule, natí levandule, natí heřmánku, květy meduňky, natí meduňky, natí máty peprné.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

ST008001

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

CALMING BOOSTER · pro klid a vyrovnanost
Působení Calming boosteru je založeno na účinné látce L-tryptofanu. L-tryptofan je
esenciální aminokyselinou, která může jako jedna z mála snadno prostupovat z krve přímo
do mozku. L-tryptofan je pak transformován v hormon serotonin, známý jako hormon
štěstí, který navozuje pocit klidu a pohody. Nedostatek L-tryptofanu vede především ve
stresových situacích k podrážděnosti, nevyrovnanosti a špatné ovladatelnosti koní. Calming
booster je okamžitou pomocí pro stresované a vystrašené koně. Nejedná se o sedativum.
Krmný návod*: 1–2 Boostery aplikujte přímo do huby.
• 3 x 30 ml aplikátor

ST009360

799,- Kč

100 ml = 888,- Kč

věděli jste?!

i
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Po dni plném stresu není nic hezčího, než nechat ve společnosti svého koně všechny starosti
odeznít. Ovšem svůj vnitřní neklid bychom ke koním s sebou brát neměli. Koně mají tendenci
přetáhnout negativní emoce na sebe a následně jsou nejistí. Takže jednou zhluboka nadechnout a
všechny chmury nechat přede dveřmi stáje.
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Metabolismus koní je v současnosti vystaven vzhledem k výživě i technologii ustájení zvláštnímu tlaku. Původně byli koně obyvateli
stepí – trávicí soustava a látková výměna je nastavena na chudé louky. Naše louky jsou často pro koně příliš hojné a bohaté na živiny
a to může vést k problémům s metabolismem. K tomu je kůň uzpůsoben k dlouhodobému přijímání potravy, na volné louce žere
ca 18 hodin denně. Proto je v žaludku koně produkována žaludeční kyselina bez přerušení. Dlouhé přestávky mezi krmením mohou
vést k podráždění žaludku a v horším případě ke kolikám. Při neomezeném krmení bez přestávky může ale zase u některých koní
dojít k přeplnění, které přináší jiné metabolické problémy jako schvácení nebo equinní metabolický syndrom (EMS). Pokud jsou
určité metabolické a trávicí funkce v nerovnováze, můžeme koně podpořit správně vybranými krmnými doplňky.

byliny pro správnou funkci jater
Pro podporu funkce jater. Játra, jako orgán zodpovídající za vyloučení jedů z těla, mají
také velice důležité úkoly v celkovém metabolismu a jsou často silně zatěžována vnějšími
vlivy nebo krmením. Vybrané byliny jsou bohaté na hořčiny a taniny, které při problémech
způsobených nedostatky ve výživě nastartují řádnou funkci jater a pozitivně ovlivňují
vylučování. Semena ostropestřce vykazují vysoký obsah silymarinového komplexu (přes
3%). Tento komplex může povzbudit regeneraci jater a vyvazování volných radikálů v
játrech. Se semeny ostropestřce a černého kmínu, petrželí a smetánkou lékařskou.

metabolismus + trávení
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Krmný návod*: 60 g denně (1 kg = 16 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

ST009330

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

byliny pro správnou funkci ledvin
Pro podporu funkce ledvin. V současnosti trpí mnoho našich koní poruchami metabolismu. Ruku v ruce s tímto problémem jde přetíženost vylučovacích orgánů, jater
a ledvin, které nezvládají poskytovat dostatečný výkon. Při problémech způsobených
výživou mohou Stiefel Byliny pro správnou funkci ledvin regulovat a podporovat
na přírodní bázi vylučování vody a vylučování nežádoucích metabolitů. S kopřivou,
březovými listy, mochnou husí, zlatobýlem, přesličkou a jinanem dvoulaločným.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = do 16 dní)
• 800 g sáček/řezané byliny

ST009322

619,- Kč

1 kg = 616,- Kč

www.stiefel-net.cz
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směs bylin pro podporu metabolismu
Původně Byliny s chromem. Vybraná směs bylin obsahuje podíl přírodního chromu. Chrom
podporuje metabolismus uhlovodíků, to znamená především vstřebávání cukru. Tráva a obilí
obsahují zejména v určitých obdobích příliš mnoho cukrů 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.
Krmný návod*: 60 g denně (1 kg = do 16 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

OLEJ Z OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO · na srst, kůži a játra
Olej z ostropestřce je bohatý na esenciální omega 6 mastné kyseliny a obsahuje
přírodní silymarin, který může podnítit regeneraci jater a pomoci vyplavení odpadních
metabolitů z těla.
Krmný návod*: 5
 0 – 150 ml denně (1 l = 20dní) Zkrmujte jako časově omezenou kúru.
• 1 l láhev s odměrkou
• 5 l kanystr

ST009340
ST009341

239,- Kč
969,- Kč

1 l = 239,- Kč
1 l = 194,- Kč

dobré pro metabolismus · z bylinkové zahrádky

Kopřiva
•5
 00 g sáček: ST003002
219,- Kč | 1 kg = 438,- Kč
• 1,5 kg Tüte: ST003003
599,- Kč | 1 kg = 399,- Kč

Ginkgo
• 500 g sáček: ST003302
269,- Kč | 1 kg = 538,- Kč

vrbová kůra
• 500 g sáček: ST009200
229,- Kč | 1 kg = 458,- Kč

tužebník
• 500 g sáček: ST009210
249,- Kč | 1 kg = 498,- Kč

i
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ST009300

ostropestřec
•1
 ,5 kg sáček: ST009220
619,- Kč | 1 kg = 413,- Kč

věděli jste  ?!
Každý kilogram navíc je pro tělo koně, který má nemocné klouby zbytečná zátěž. Příliš mnoho váhy
na ramena může zesílit symptomy a zrychlit průběh nemoci. Proto bychom měli především u koní s
onemocněním kloubů dbát na štíhlou linii.

pivovarské kvasnice · Podporují metabolismus a zažívání
Stiefel Pivovarské kvasnice obsahují cenné vitamíny skupiny B, minerální látky a
aminokyseliny na přírodní bázi. Stiefel Pivovarské kvasnice působí pozitivně na
metabolismus a trávení a pomáhají i vstřebávání živin z krmiva. Látky obsažené ve
chmelu mají antioxidační a bakteriostatický účinek.
TIP: Užívejte při zahájení pastevní sezony a při výměně srsti
Krmný návod*: 30 – 50 g denně (3 kg = do 99 dní)
• 3 kg kyblík
• 10 kg pytel

ST009230
ST009231

399,- Kč
1239,- Kč

1 kg = 133,- Kč
1 kg =124,- Kč

černý kmín · pro kůži a srst
Černý kmín (černucha setá) působí pozitivně na obranný mechanismus organismu a
dýchací cesty. Náš 100% přírodní, za studena lisovaný, egyptský olej z černého kmínu
je bohatý na polynenasycené mastné kyseliny. Olejová složka je u produktu pelety
díky lisování za studena mírně redukována. Vzhledem k jeho podpoře imunitního
systému je vhodné použít i jako podpůrný krmný doplněk pro koně s ekzémem či letní
vyrážkou.
Krmný návod*: 15 – 25 ml denně (1 l = do 66 dní)
•2
 50 ml láhev s odměrkou
Použijte jako kúru na 10 dní.
• 1 l láhev s odměrkou

ST002701

399,- Kč

100 ml = 159,- Kč

ST002702

1099,- Kč

1 l = 1099,- Kč

Krmný návod*: 60 –100 g denně (3 kg = do 50 dní)
• 3 kg sáček/pelety
• 10 kg pytel/pelety

ST003801
ST003802

240,- Kč
619,- Kč

1 kg = 80,- Kč
1 kg = 62,- Kč

lněné produkty · pro srst a zažívání
Lněné produkty, jako je náš 100% přírodní lněný olej nebo lněné pokrutiny,
působí pozitivně na kůži a srst. Oba produkty jsou získávány ze semen za studena
a jsou bohaté na omega 3 mastné kyseliny, především na kyselinu alfa-linolenovou
(C18:3), vitamin A, vitamin E a vitamin D. Lněné pokrutiny mají ve srovnání s
lněným olejem výrazně nižší podíl tuku.
Krmný návod olej*: 30 – 45 ml denně (1 l = do 33 dní)
• 1 l láhev s odměrkou
• 5 l kanystr
• pumpička s dávkovačem

ST002202
ST002203
ST005201

209,- Kč
799,- Kč
189,- Kč

1 l = 209,- Kč
1 l = 160,- Kč

Krmný návod pelety*: 100 g denně - připraveno ke zkrmování bez vaření (5 kg = 50 dní)
• 5 kg sáček/pelety
• 5 kg sáček/granulát

ST002102
ST002002

459,- Kč
459,- Kč

1 kg = 92,- Kč
1 kg = 92,- Kč

věděli jste?!

i

Metabolismus koně je vystaven zvláštní zátěži např. příjmem krmiva s vysokým obsahem cukru, léků,
odčervovacích přípravků a mnohým dalším. Tak se sbírají v organismu jedovaté látky, které jsou v optimálním
případě odbourány játry a vyloučeny ledvinami. V pravidelných intervalech bychom měl našemu koni pomoci
s detoxikací organismu především podporou jater jako hlavního čistícího orgánu a to prostřednictvím bylinek
s obsahem hořčin, které játra stimulují a posilují.

www.stiefel-net.cz
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psyllium · dobré pro střevní trakt
Jitrocel indický nebo vejčitý, jeho domovinou je tak jako tak Středomoří a západní
Asie, ať už mu říkáme jakkoliv. Šlechtěn byl na Kubě, v Indii, Izraeli, Japonsku, Pákistánu, Španělsku, jižní Brazílii a v Rusku. Indické psyllium, slupky jitrocelových semínek,
podporují samočištění střev zejména při nevyrovnanosti diety způsobené nevhodným
krmením či nevybalancovanou krmnou dávkou. Semena obsahují velké množství
slizotvorných látek, které umožňují navázání hlinitých a písčitých částeček ve střevě na
jednotlivé slupky. Takto navázané látky jsou pak bez problémů vyloučeny z těla.
Krmný návod*: 30 – 50 g denně (1 kg = do 33 dní)
• 1 kg sáček/slupky ze semen

ST003201

459,- Kč

1 kg = 459,- Kč

Intestin · pro zdravé zažívání
K vyrovnání chronických poruch funkce tlustého střeva a k vyrovnání selhání funkce
tenkého střeva. Stiefel Intestin pomáhá vstřebávání živin z krmiva a působí proti trávicím
obtížím. S živými kvasnicemi. S vitamíny A, D3, E, B1, B2, B6.
Krmný návod*: 50 – 100 g denně (1 kg = do 20 dní)
• 1 kg balení/pelety

ST001601

669,- Kč

1 kg = 669,- Kč

Gastrophyt · K regulaci žaludečního a střevního traktu
Vybraná směs bylinek slouží k regulaci celého žaludečního a trávicího ústrojí koní. Bylinky
působí proti nadýmání, průjmu, vylučování velkého množství vody s normální stolicí, i při
počátečních fázích kolik. Stiefel Gastrophyt může být podáván preventivně i v akutních
případech. S šalvějí, meduňkou, heřmánkem, řebříčkem, oreganem a anýzem.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

ST009180

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

byliny proti červům · k regulaci střevní mikroflóry
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 přirozené obranné mechanismy střeva.
Krmný návod*: 40 –70 g denně (1 kg = do 25 dní)
• 1 kg sáček/řezané byliny

ST009310

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

věděli jste?!
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Při příjmu sena je produkováno až 5x více slin než při příjmu jadrného krmiva. Proto by mělo být
vždy před krmením jádrem krmeno seno, aby bylo zajištěno dostatečné množství slin v žaludku.
Sliny neutralizují žaludeční kyseliny a tím působí preventivně proti podráždění žaludku.

žaludeční problémy – prevence
Žaludek koně je uzpůsoben pro stálý příjem potravy. Koně jsou zvyklí přijímat potravu dlouho, kontinuálně, proto je v jejich
žaludku produkována neustále žaludeční kyselina. Ta je neutralizována produkcí slin při příjmu potravy s vlákninou. Proto je
nutné, aby koně měli k dispozici neustále dostatečné množství krmiva s vlákninou a nedocházelo k dlouhým přestávkám v
krmení. Bohužel nezřídka dochází u koní k žaludečním problémům od zánětů žaludeční sliznice až po žaludeční vředy.
Ty mohou vzniknout třeba v důsledku překyselení žaludku, když je produkováno příliš velké množství žaludečních kyselin nebo
jsou tyto nedostatečně neutralizovány. Vnější vlivy jako stres, podávání léků nebo špatně nastavená krmná dávka mohou být
příčinou překyselení žaludku. Vedle poskytnutí dostatku vlákniny bychom měli především citlivé koně podpořit vyváženou
krmnou dávkou s vhodnými doplňky. Živé kultury kvasnic mohou povzbudit např. mikroflóru střev a tím stabilizovat žaludeční
a trávicí trakt. V případě pochyb o správném zažívání vašeho koně by měl být každopádně přivolán veterinář.

NOVÉ

gastro Booster · ochrana pro žaludek
Při stresových situacích produkuje žaludek koně příliš mnoho žaludeční kyseliny, která může
napadat žaludeční sliznici. Prostřednictvím látek upravujících pH ve Stiefel Gastro Boosteru
může být pozitivně regulována kyselost v žaludečním a střevním traktu. K tomu obsahuje
Gastro Booster živé kvasnicové kultury, které podpoří harmonii střevní mikroflóry a mohou
stabilizovat zažívání. Cenné probioticky a dieteticky působící mikroorganismy mohou
optimalizovat vstřebávání krmiva a metabolismus. Gastro Booster podporuje vyrovnané
prostředí v žaludečním a trávicím traktu po stresových situacích, jako např. závody, změna
stáje, odčervení nebo změna krmné dávky. Kromě toho můžeme podáním Gastro Boosteru
pomoci organismu v rekonvalescenci po nemoci či úrazu.
Krmný návod*: 1– 2 Boostery aplikujte přímo do huby.
• 3 x 30 ml aplikátor

ST009410

799,- Kč

100 ml = 888,- Kč

DOBRÉ PRO TRÁVENÍ · Z BYLINKOVÉ ZAHRÁDKY

Anýz
• 500 g sáček/celá semena: ST002902
269,- Kč | 1 kg = 538,- Kč

fenykl
•5
 00 g sáček/semena sladká: ST008101
189,- Kč | 1 kg = 378,- Kč

heřmánek
• 500 g sáček/květy celé: ST003502
299,- Kč | 1 kg = 598,- Kč

šalvěj
• 500 g sáček/řezaná: ST003702
219,- Kč | 1 kg = 438,- Kč

Tymián
•5
 00 g sáček/řezaný: ST008301
165,- Kč | 1 kg = 330,- Kč

jitrocel
• 500 g sáček/řezaný: ST008201
229,- Kč | 1 kg = 458,- Kč

lékořice - kořen
• 600 g sáček/řezaný: ST003903
269,- Kč | 1 kg = 438,- Kč
www.stiefel-net.cz
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Booster

Booster:
NĚKDY TO MUSÍ JÍT RYCHLE.

Často toho vyžadujeme od našich koní mnoho, ať už ve
sportu, chovu nebo v hobby. Kůň musí podat tomu odpovídající výkon, ke kterému potřebuje dostatečnou výživu.
Ta mu poskytne dostatek energie a podpoří jeho ochotu požadovaný výkon poskytnout. Výživové doplňky se
skvěle hodí pro optimální podporu koně a pro vyrovnání
deficitů nebo zvýšených potřeb rozličných látek. Obvykle
tohoto vyrovnání dosahujeme denními dávkami a týdny
trvajícími kúrami.
ALE CO DĚLAT, KDYŽ TO NĚKDY MUSÍ BÝT
OPRAVDU RYCHLE?
Vždy jsou ale momenty, kdy je nutné okamžitě a cíleně
jednat, abychom podpořili koně co nejrychleji v nastalé
zátěži nebo stresové situaci. Je potřeba okamžité
pomoci.

VYSOCE KONCENTROVANÉ
	OKAMŽITĚ K DISPOZICI
	JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
Boostery jsou koncentrované a výborně se
vstřebávají. Tak se dostávají účinné látky rychle na
místo působení a to ve vysokých koncentracích.
Naše Boostery se vejdou do ruky, aby bylo možné
je mít k dispozici kdekoliv, i na cestách. Oproti
jinak obvyklým kyblíčkům a dózám pro krmné
doplňky, se Boostery vejdou pohodlně do
sedlové brašny, kapsy kabátu nebo dveří
auta. Přímou aplikací do huby máme
jistotu, že se požadované množství
dostalo opravdu „do koně“. Pomocí
kolečka dávkovače pohodlně stanovíme
přesné množství.
Elektrolyt Booster –
Elektrolyty v tubě.
Potem ztrácejí koně enormní množství vody
a elektrolytů. Právě v létě se koně silně potí,
především sportovní a pracovní koně, kteří
podávají vysoký výkon, ale také koně při transportech nebo klisny při porodu. Také výkaly
mohou zvířata s průjmem ztrácet obrovské
množství vody a elektrolytů. Elektrolyty jsou
životně důležité. Pokud nemají koně dostatek
elektrolytů, jsou slabí, rychle se unaví a tako42

NOVINKA

799,- Kč
Gastro BOOSTER
3 x 30 ml aplikátor
ST009410
100 m l = 888,- Kč

669,- Kč
ELEKTROLYT BOOSTER
3 x 30 ml aplikátor
ST009350
100 m l = 743,- Kč

669,- Kč
ENERGY BOOSTER
3 x 30 ml aplikátor
ST009370
100 m l = 743,- Kč

799,- Kč
CALMING BOOSTER
3 x 30 ml aplikátor

ENÁ KVA
LI

do

in á

i

V

TA

PR
O

ST009360
100 m l = 888,- Kč

Energy Booster – dodatečná síla v momentě.
Právě koně, kteří povětšinou náročně fyzicky pracují,
potřebují velké množství energie. Na soutěžích, show, při
dlouhých vyjížďkách nebo při tréningu je zapotřebí ohromné
množství energie. Stejně tak při letních vysokých teplotách.
V Energy Boosteru obsažené zdroje energie, které jsou rychle
vstřebatelné a tedy okamžitě k dispozici, podpoří vašeho
koně před vysokou zátěží nebo při velkém fyzickém vypětí.
Calming Booster – pro klid a vyrovnanost.
Působení Calming boosteru je založeno na účinné lát-
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vé situace jsou pro ně život ohrožující. Právě koně, kteří za
horkého počasí podávají výkony, by měli být v dostatečné
míře zásobeni elektrolyty. Po aplikaci Elektrolyt Boosteru
musí mít koně zajištěn dostatek vody k napájení.
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ce L-tryptofanu. Tento Booster je okamžitou pomocí pro
nervózní a bojácné koně. L-tryptofan je esenciální aminokyselinou, která může jako jedna z mála snadno prostupovat z krve přímo do mozku. L-Tryptofan je v metabolismu
zpracován na hormon serotonin. Může působit vylepšení
nálady a uklidnění. Nedostatek L-tryptofanu vede především
při stresových situacích k podrážděnosti, nevyrovnanosti a
neochotě k výkonům.
GASTRO Booster – ochrana pro žaludek.
Více informací o našem Gastro Boosteru naleznete na str. 41.
Info: U koní ve výkonu je potřebné – i při podávání
Boosteru v průběhu sezony – dbát po celý rok na vyrovnanou krmnou dávku.

www.stiefel-net.cz
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Aminokyseliny jsou stavebními kameny života. Mnoho tkání těla se skládá z bílkovin, např. svalovina, ale také vnitřní
orgány, pojivové tkáně jako kůže, srst a rohovina. Bílkoviny lze v organismu sestavit z 20 různých aminokyselin. Deset z
nich je esenciál-ních, to znamená, že je kůň nedokáže vyrobit a jejich přísun musí být zajištěn trvale v krmivu. Pokud chybí
ve výživě i jen jedna z těchto esenciálních aminokyselin, mezi něž patří např. metionin nebo lysin, je negativně ovlivněna
tvorba tělu vlastních bílkovin v organismu. Především koně v růstu potřebují krmnou dávku optimalizovanou pro tvorbu
bílkovin. Z objemných krmiv je hlavním dodavatelem bílkoviny pro koně vojtěška.

kalcium · pro silné kosti
Stiefel Kalcium vyrovnává nedostatek vápníku (kalcia) způsobený výživou a přispívá k regulaci poměru vápníku k fosforu. Stiefel Kalcium je vhodný pro zdravý vývoj hříbat a mladých
koní nebo pro krytí zvýšené potřeby vápníku u laktujících klisen. Může též pozitivně ovlivnit
nedostatek vápníku u starých koní. S 70% citrátem trivápenatým, vitamíny D3, K3, C a
cholinem.
Krmný návod*: 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg balení/prášek

i
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ST000601

619,- Kč

1 kg = 619,- Kč

věděli jste?!
Vápník je důležitou součástí pro stavbu, vývoj, pevnost kostí a zubů. V těchto orgánech se nachází
95% obsahu vápníku celého těla. Předpokladem příjmu vápníku ve větším množství je dostatečné
zásobení vitamínem D.

Elomin · pro svaly a růst
Vyrovnává deficit esenciálních aminokyselin a minerálních látek při jejich nedostatku
způsobeném výživou. Podporuje výkonnost a růst svalů u sportovních koní. U hříbat a
mladých koní podporuje správný vývoj kostry a svalů v průběhu růstu. S lyzinem-HCL,
DL-metioninem, solí, chloridem hořečnatým, L-treoninem a tryptofanem.
Krmný návod*: 25 g denně (1 kg = 40 dní)
• 1 kg balení/prášek

ST001301

589,- Kč

1 kg = 589,- Kč

E-Plus + E-Power Liquid · chovné klisny + hřebci
Přídavek energie s vitamínem E pro chovné klisny a hřebce. Pro sportovní a pracovní
koně s vysokým podílem vitamínu E, selenu a lysinu. Vyrovnává nedostatek těchto látek
způsobený krmením a působí proti takovému deficitu i preventivně.
Pelety/prášek: S vitamínem E 100.000 mg, selenem 15 mg
Krmný návod*: ca. 50 g denně (1 kg = 20 dní)
• 1 kg balení/pelety
• 3 kg kyblík/pelety

ST006201
ST006202

672,- Kč
1509,- Kč

1 kg = 669,- Kč
1 kg = 500,- Kč

• 1 kg balení/prášek
• 3 kg kyblík/prášek

ST006101
ST006102

672,- Kč
1509,- Kč

1 kg = 669,- Kč
1 kg = 500,- Kč

Tekutý: S vitamínem E 100.000 mg, zinkem 100 mg, selenem 20 mg
Krmný návod*: 20 ml denně (1 l = 50 Tage)
• 1 l láhev s aplikátorem/tekutý

ST001001

939,- Kč

1 l = 939,- Kč

Gela Plus · pro šlachy klouby a kopyta
Gela plus působí pozitivně na chrupavky a struktury pojivových tkání. S cennou
želatinou, zinkem a biotinem.
Krmný návod*: 50 g denně(1 kg = 20 Tage)
• 800 g balení/prášek

ST007700

759,- Kč

1 kg = 949,- Kč

mnišský pepř · Dobrý pro hormonální rovnováhu
Bývá nasazován při hormonálních poruchách a může působit regulačně na estrální cyklus. Obsahuje přírodní oleje, éterické oleje, flavony, iridiody, aucubin, agnusid, casticin.
Krmný návod*: 15 – 20 g denně (500 g = do 33 dní)
• 500 g sáček/celá semena

ST009120

239,- Kč

1 kg = 478,- Kč

www.stiefel-net.cz
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analytické
složení

aditiva kg / l

•

•

Stiefel
Arthro plus

Proteiny 21 %, vláknina
4 %, oleje a tuky 7 %,
popelovina 8,2 %

Výživová a fyziologická aditiva: Vitamin A (E 672) 100000 I.E., Vitamin D3
(E 671) 10000 I.E., Vitamin E 500 mg,
kyselina nikotinová 6000 mg,
Cholin - Cholinchlorid 10000 mg, Železo
– síran železnatý monohydrát (E 1) 3000
mg, Zinek – oxid zinečnatý monohydrát
(E 6) 3000 mg, DL-Methionin 10 000 mg
Technologická aditiva: křemelina (E551
c) 50000 mg

Stiefel
Arthrophyt

Protein 8,50 %, oleje a
tuky 1,10 %, vláknina
20,90 %, popelovina
11,70 %

•

Stiefel
Biotin pelety

Proteiny 9 %, vláknina
3 %, oleje a tuky 3 %,
popelovina 2 %

Stiefel
biotin prášek

Stiefel
Anýz

složení

krmný návod*

100 % anýzová semena, celá

Velký kůň (600kg): 20 g denně,
malý kůň 10 g denně

Prášek ze slávky zelenoústé 30 %,
pšenice 13 % pšeničné otruby 11 %,
kukuřice 6,5 %, čertův dráp (harpagofyt
ležatý) 5 %, přeslička rolní 5,1 %,
šípkové slupky 3,75 %, sojový olej 2 %,
dextróza 1 %, zlatobýl obrovský 4,65 %,
vrbová kůra 1,5 %

Velký kůň: (600 kg): 10g denně,
malý kůň: 5g denně. 1 odměrka
= cca 10g.
Tento krmný doplněk smí být
podáván pouze do maximální
denní dávky 500g.

Přeslička rolní 34 %, šípek řezaný 25
%, vrbová kůra 10 %, zlatobýl 31 %

Velký kůň: (600 kg): 50 g denně,
malý kůň: 30 g denně.
Doba krmení je minimálně 20
dní, v případě potřeby může být
podáván celoročně.

Výživová a fyziologická aditiva: DLMethionin 30.000 mg, Biotin 2.000.000
µg, Cholin - Cholinchlorid 20.000 mg,
Zinek – Síran zinečnatý monohydrat (E
6) 5.000 mg

Kukuřice 42 %, pšenice 10 %, pšeničné
otruby 10 %, dextróza 10 %, ječmen
10 %, Propylenglykol 5 %

Vvelký kůň: (600 kg): 10g
denně, malý kůň: 5g denně. 1
odměrka = cca 10g.
Tento krmný doplněk smí být
podáván pouze do maximální
denní dávky 100g.

Proteiny 1 %, vláknina
0,5 %, Oleje a tuky 0,5
%, popelovina 4,5 %,
Vápník 1 %, Fosfor 1,2 %

Výživová a fyziologická aditiva:
DL-Methionin
10.000 mg, Vitamin B6 1.000 mg,
Biotin 2.000.000 µg, Cholin - Cholinchlorid
10000 mg, Zinek – síran zinečnatý
monohydrat (E 6) 5.000 mg

Hroznový cukr 77 %, pšeničné otruby 6
%, fosforečnan vápenatý 5 %

Velký kůň: (600 kg): 10g denně,
malý kůň: 5g denně. 1 odměrka
= cca 10g.
Tento krmný doplněk smí být
podáván pouze do maximální
denní dávky 50g.

Stiefel
Booster
calming

Proteiny 16.00%, tuky a
oleje 3.72%, popelovina
9.00%, vláknina 0.00%,
hořčík 1.44%, sodík
0.07%, vlhkost 48.61%

Nutriční aditiva: Ltryptofan,160,000mg
Chuťová aditiva: Vanilkové aroma
20,000mg, Technologická aditiva:
Kyselina citronová (E330); propionát sodný, (E281), sorban draselný
(E202); křemelina (E551b)

Dextróza, chlorid hořečnatý, invertní
cukr, slunečnicový olej,
1.2-propanediol

Pro velké koně dle stresové
situace jednorázově 1-2 Stiefel
calmig booster tuby, pro malé
koně 0,5-1 tubu.
Před stresovou situací aplikujte
přímo do huby.

Stiefel
Booster
elektrolyt

Popelovina 43,00%,
Vlhkost 37,30%, Draslík
2,54%, Hořčík 0,60%,
Sodík 9,70%, Chloridy
23,55%

Nutriční aditiva: Vitamin B1Thiaminmononitrát 200mg; Vitamin
B2-Riboflavin-5´-fosfátester –
monosodná sůl 300mg; Vitamin
B6-Pyridoxinhydrochlorid (3a831)
200mg; Vitamin B12-Kyanokobalamin 8.000 µg
Chuťová aditiva: Vanilkové aroma
5,000mg, Technologická aditiva:
Propionát sodný (E281); Sorban
draselný, (E202); Askorbát sodný
(1b301)

Dextróza, Chlorid sodný,
hořečnatý, Chlorid draselný

Pro velké koně dle zátěže
jednorázově 1-2 Stiefel elektrolyt booster tuby, pro malé koně
0,5-1 tubu.
Po zátěži aplikujte přímo do
huby.

Chlorid

analytické
složení

aditiva kg / l

složení

krmný návod*

Stiefel
Booster
energy

Proteiny 22,40%, Tuky a
oleje 10,00%, Popelovina
13,00%, Vláknina
0,00%, Lysin 0,76%,
Sodík 0,07%, Vlhkost
34,90%, Methionin 17,60%

Nutriční aditiva: Vitamin E - All racalpha Tokoferylerylacetát (3a700)
100.000mg; Vitamin B1 - Thiaminmononitrát (3a821) 7920mg; Vitamin B2-Riboflavin-5´-fosfátester
– monosodná sůl 6.000mg; Vitamin
B6 -Pyridoxinhydrochlorid (3a831)
1.650mg; Vitamin B12 - Kyanokobalamin 45.000 µg; Niacinamid
(3a315) 13.500mg; D-Pantotenát
vápenatý (3a841) 4.500mg; Cholinchlorid (3a890) 6.480mg; Železo
– Chlorid železitý-tetrahydrát
(E1) 1960mg; Oxid zinečnatý (E6)
920mg; 3.2.3 L-Lysin-Monohydrát
7,6g; 3.1.1 DL-Methionin, 176g;
Technologická aditiva: Kyselina
citronová (E330); Propionát sodný
(E281), Sorban draselný (E202)

Hroznový cukr, 1.2-Propandiol, Glukonát vápenatý

Pro velké koně dle potřeby
výkonu jednorázově 1-2 tuby
Stiefel energy booster, pro malé
koně 0,5 – 1 tubu. Aplikujte
1-2 hodiny před zátěží přímo
do huby.

Stiefel
Booster
gastro

Protein 4,90%;
oleje a tuky 51,00%;
popelovina 26,85%;
vláknina 0,10%;
vlhkost 1,57%;
sodík 1,94%;
vápník 5,20%;
hořčík 0,98%;
fosfor 0,14%; lysin 0,32%

Nutriční aditiva:
Vitamin E (3a700) 300mg;
Cholinchlorid (3a890) 320mg
Chuťová aditiva:
Saccharomyces cerevisiae MUCL
39885 (4b1710) 12,5 x 10^9 KBE
Technologická aditiva:
Bentonit-Montmorillonit
(1m558i) 600mg

Lněný olej, světlicový olej;
slunečnicový olej; pivovarské
kvasnice (Saccharomyces cerevisiae);
dextóza; bikarbonát sodný; uhličitan
hořečnatý; uhličitan vápenatý

Pro velké koně dle potřeby
výkonu jednorázově 1-2 tuby
Stiefel gastro booster, pro malé
koně polovinu.
Aplikujte v případě potřeby
přímo do huby.

Stiefel
Broncho plus

Proteiny 0,00 %, vláknina
0,10 %, oleje a tuky 4,00
%, popelovina 0,10 %,
vlhkost 69,70 %, sodík
0,00%

Ochucovadla: mix aromatických látek
(výtažky z tymiánu, divokého tymiánu,
kaštanu, heřmánku, fenyklu a anýzu)
100.000 mg

1,2-Propandiol (E490), hroznový cukr,
invertní cukr

Velký kůň (600kg): preventivně
30-45ml denně, akutně 60100ml denně, malý kůň 30-60
ml denně
Hříbata 50-100ml. Doporučená
doba krmení:1-7 dní (1-3 dny
při užití jako jediného krmiva).
Doporučujeme konzultovat
aplikaci krmného doplňku s
veterinářem.

Byliny pro podporu imunitního systému

Protein 9,0 %, oleje a
tuky 1,60 %, vláknina
23,90 %, popelovina
7,20 %

•

Echinacea 25%, zlatobýl – řezaný
25%, euletorotok ostnitý - řezaný 20%,
šípek - řezaný 10%, skořice neloupaná
– řezaná 10%, máta peprná - tlučená
10%

Velký kůň: (600 kg): 60 g denně,
malý kůň: 30 g denně. 1 polévková lžíce odpovídá 8 g.

Stiefel
byliny proti
červům

Protein 9,7 %, oleje a
tuky 1,60 %, vláknina
25,30 %, popelovina
6,20 %

•

Pelyněk pravý - řezaný 25%, lískový
ořech listy - řezané
25%, šípek jádra - celá 20%, máta
peprná lístky - řezané 15%, tymián
španělský - sušený 15%

Velký kůň: (600 kg): 40 - 70
g denně, malý kůň: 20 - 35
g denně. 1 polévková lžíce
odpovídá 8 g

Stiefel
byliny pro
správnou funkci jater

Protein 15,30 %, oleje a
tuky 15,30 %, vláknina
14,10 %, popelovina
7,40 %

•

Ostropestřec mariánský - semena 40%,
černucha setá - semena 10%,
smetanka lékařská nať 25%, smetanka
lékařská - kořen 5%, petržel kořen a
nať 10%, petržel stonek 10%

Velký kůň: (600 kg): 60 g denně,
malý kůň: 30 g denně. 1 polévková lžíce odpovídá 11 g
Jedna kúra trvá 30 dní. V případě
potřeby kúru opakujte 2x – 3x
ročně. Vhodné je též kombinovat
s Stiefel Byliny pro správnou
funkci ledvin. Podávejte suché v
krmivu nebo připravte odvar.

Stiefel
byliny pro
správnou funkci ledvin

Protein 12,70 %, oleje
a tuky 2,50 %, vláknina
24,0 %, popelovina
9,70 %

•

Kopřiva dvoudomá nať - řezaná 30%,
Bříza listy – řezané 20%,
Mochna husí - řezaná 10%, jinan
dvoulaločný 15%

Velký kůň: (600 kg): 60 g denně,
malý kůň: 30 g denně. 1 polévková lžíce odpovídá 6 g
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analytické
složení

aditiva kg / l

složení

krmný návod*

•

Kopřiva nať 20 %, tymián nať 12 %,
fenykl plody sladké 10%, skořice kořen 6
%, jitrocel kopinatý 6 %, echinacea nať
6 %, anýz plody 6 %, svatojánský chléb
šrotovaný 4 %, pukléřka islandská 4 %,
šalvěj - listy 2 %, puškvorec obecný –
kořen 4%, lipový květ 2%

Velký kůň: (600 kg): 50 g denně,
malý kůň: 25 g denně. 1 polévková lžíce odpovídá 20 g
Přidávejte suché do krmiva
nebo připravte odvar. Doba
krmení je minimálně 20 dní,
v případě potřeby může být
podáván celoročně.

Výživová a fyziologická aditiva:
Vitamin A (E 672) 325000 I. E.,
Vitamin D3 (E 671) 50000 I. E.,
Vitamin E (3a700) 600 mg, Vitamin
B1 / Thiaminhydrochlorid (3a820) 63
mg, Vitamin B2 - Riboflavin 200 mg,
Vitamin B6 - Pyridoxinhydrochlorid
(3a831) 150mg, Vitamin B12 /Kyanokobalamin 800 µg, Niacin (3a314)
850 mg, Vitamin C 2500 mg, Cholin
- Cholinchlorid 3000 mg, Mangan –
Chelát glycin hydrátu (E5) 200 mg,
Železo – Chelát glycin hydrátu (E1)
500 mg, Měď – Chelát glycin hydrátu (E4) 20 mg, Zinek – Chelát glycin
hydrátu (E6) 500 mg

Pšeničné otruby 12 %, pivovarské
kvasnice 15 %, travní moučka 15 %,
lněné pokrutiny 15 %, kukuřice 10 %,
hroznový cukr 10 %, mix bylinek (nať z
kopřivy 20 %, nať tymiánu 12 %, fenykl
plod 10 %, borovicové jehlice 10 %,
čekankový kořen 8 %, kořen lékořice 6
%, jitrocel 6 %, echinacea 6 %, plody
anýzu 6 %, mletý karob 4 %, Islandský
lšejník 4 %, listy šalvěje 2 %, kořen
puškvorce 4%, lipové květy 2%) 10%,
mrkvové vločky sušené 6 %, extrahovaný šrot ze sójových bobů-pařený 5
%, sůl 4 %

Stiefel
byliny proti
kašli

protein 10,90 %, oleje
a tuky 2,60 %, vláknina
25,50 %, popelovina
10,20 %

Stiefel
complet plus

Protein 17 %, vláknina
10 %, oleje a tuky 4 %,
popelovina 10 %, kalcium
2%, fosfor 1,5%, natrium
1,5%

Stiefel
černý kmín olej

Oleje a tuky 99,50%

•

100% olej z černého kmínu (černucha
setá)

Velký kůň (600 kg): 15 – 25
ml denně, malý kůň 10 - 20
ml denně

Stiefel
černý kmín pelety

Protein: 30%, vláknina:
6,7 %, oleje a tuky 21%,
popelovina: 6,4%

•

100% kmínové semínko (černucha
setá), lisované za studena

Velký kůň (600 kg): 60 - 100
g denně, malý kůň 30 - 60 g
denně

Stiefel
čertův dráp pelety

•

•

100 % čertův dráp (Harpagofyt ležatý)

Velký kůň (600kg): 20 - 25
g denně, malý kůň 10 - 20 g
denně

Stiefel
čertův dráp řezaný

•

•

100 % čertův dráp (Harpagofyt ležatý),
řezaný

Velký kůň (600kg): 15 - 25
g denně, malý kůň 10 - 20 g
denně
Krmte suché jako doplněk do
krmení.

Stiefel
červená řepa vločky

•

•

100% červená řepa, plody sušené

Velký kůň (600kg): 100 g denně,
malý kůň 50 g denně.

Stiefel
česnek

•

•

100% česnek

Velký kůň (600kg): 50 g denně,
malý kůň 25 g denně

Stiefel
echinacea

•

•

100% echinacea

Velký kůň (600kg): 20 - 40 g
denně, malý kůň 10 – 20 g
denně

Velký kůň (600kg): 100 - 150
g denně, malý kůň 50 - 75 g
denně
1 odměrka 200 ml odpovídá
cca 100 g
Může být krmeno po celý rok.
Tento krmný doplněk smí být
podáván vzhledem k obsahu
aditiv pouze do maximální
denní dávky 250g.

Podávejte suché jako součást
krmení nebo formou odvaru.
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složení

aditiva kg / l

složení

krmný návod*

Stiefel
elektrolyt prášek

Protein 0,0 %, tuk 0,0 %,
vláknina 0,0%, popelovina 50 %, sodík 13,5 %,
hořčík 1 %, vápník 1%,
draslík 6,5 %, chlor 27 %

Výživová a fyziologická aditiva: Vitamin C 1000 mg

Dextróza 40 %, Chlorid sodný 12 %,
Chlorid vápenatý 12 %, Uhličitan
vápenatý 5 %, Oxid hořečnatý 6%

Velký kůň: (600 kg) 50 – 100
g denně, malý kůň: 30 – 60
g denně: Doporučená doby
krmení 1-3 dny. Před použitím
doporučujeme poradit se s
veterinářem.

Stiefel
elektrolyt tekutý (liquid)

Sodík 7,00 %, hořčík 0,25
%, draslík 3,50 %, vlhkost
70,30 %, vápník 0,60%

Výživová a fyziologická aditiva: Vitamin
C 1000 mg, Technologická aditiva:
Propionát sodný (E 281), sorban
draselný (E 202)

Chlorid sodný 20,00 %, chlorid draselný 7,50 %, hroznový cukr 4,00 %,
chlorid hořečnatý 2,50 %

K vyrovnání ztrát elektrolytů při
nadměrném pocení:
Velký kůň (600 kg): 50-100ml
denně, malý kůň 30-60 ml
denně
Doporučená doba krmení:1-3
dny.

Stiefel
elomin

Proteiny 18,50 %,
vláknina 3,60 %, oleje a
tuky 2 %, popelovina 20
%, vápník 5 %, fosfor 2
%, sodík 1,50 %, hořčík
2%

Výživová a fyziologická aditiva: L-Threonin 20000 mg, DL-Methionin 50000
mg, L-Lysin 60000 mg, L-Tryptophan
10000 mg, Vitamin
A (E 672) 200 000 I. E., Vitamin D3 (E
671) 10000 mg, Cholin - Cholinchlorid
5000 mg, síran měďnatý pentahydrát
(E 4) 500 mg, Jod – Jodičnan vápenatý
hexahydrát (E 5) 20 mg, Železo – síran
železnatý monohydrát (E 1) 800 mg,
Zinek – oxid zinečnatý monohydrát
(E 6) 1000 mg, Mangan – oxid manganatý (E 5) 300 mg, Kobalt – octan
kobaltnatý tetrahydrát (E3) 35mg

Sójový extrakt 21 %, pšeničné otruby
15 %, pivovarské kvasnice 10 %,
Fosforečnan monovápenatý 8 %, lněné
pokrutiny 7 %, sušená syrovátka 5 %,
Chlorid sodný 4 %, oxid hořečnatý 4 %

Velký kůň: (600 kg): 25 g
denně, malý kůň: 12 g denně. 1
odměrka = cca 25 g.
Při nadměrné námaze lze
dávku zdvojnásobit. Tohoto
doplňkového krmiva smí být
podáváno vzhledem k obsahu
denní dávky zinku pouze
maximálně 50g denně.

Stiefel
e- Plus - pelety

Protein 1,30 %;
vláknina 0,00 %;
oleje a tuky 0,00 %;
popelovina 7,50 %;
kalcium 2,60%

Výživová a fyziologická aditiva: L-LysinMonohydrochlorid 20.000 mg, Vitamin
E 100.000 mg, Selen – Selenid sodný (E
8) 15 mg, vitamin C 25.000mg

Kukuřice 34,00 %; pšeničné kroupy
18,00 %; sojový extrahovaný šrot,
spařený 10,00 %; hroznový cukr 8,00
%; propylenglykol 2,00 %; řepná
melasa 1,00 %; sojový olej 1,00%

Velký kůň: (600 kg): 50 g denně,
malý kůň: 25 g denně.
Při nadměrné námaze lze dávku
zdvojnásobit.

Stiefel
e- Plus - prášek

Proteiny 1,3 %, vláknina
0,0 %, oleje a tuky 0,0 %,
popelovina 7,5 %, Vápník
2,6 %

Výživová a fyziologická aditiva: L-LysinMonohydrochlorid 10000 mg, Vitamin
E 100000 mg, Selen – Selenid sodný
(E 8) 15 mg

Hroznový cukr 68 %, Fosforečnan
monovápenatý 5 %, Uhličitan vápenatý 5 %

Velký kůň: (600 kg): 50 g
denně, malý kůň: 25 g denně. 1
odměrka = cca 25 g.

Stiefel
e-power - liquid

Vlhkost 60,00 %, protein
2,05 %, vláknina 0,00
%, oleje a tuky 18,55 %,
popelovina 0,55 %

Výživová a fyziologická aditiva:
Vitamin E 100 000 mg, Zinek – Chlorid
zinečnatý monohydrát (E6) 100 mg,
Selen – Selenan sodný (E 8) 20mg,
L-Lysin-Monohydrochlorid 2,00 %

1,2-Propandiol, propionát sodný,
hroznový cukr

Velký kůň: (600 kg): 20 ml
denně, malý kůň: 10 ml denně.

•

•

100 % semena fenyklu

Velký kůň (600kg): 30 - 50 g
denně, malý kůň 15 – 25 g
denně
1 vrchovatá polévková lžíce
odpovídá cca 12 g

Listy šalvěje 20 %, meduňka 20 %,
heřmánek 20 %, oregano 10 %, anýz
10 % řebříček obecný 20 %

Velký kůň: (600 kg): 50 g denně,
malý kůň: 30 g denně.
Přidávejte suché do krmiva
nebo připravte odvar.

Želatina 80 %, pšeničné otruby 15 %

Velký kůň: (600 kg): 50 g
denně, malý kůň: 25 g denně. 1
odměrka = cca 25 g.

Stiefel
fenykl

Stiefel
gastrophyt

Protein 9,90 %, oleje a
tuky 2,80 %, vláknina
26,80 %, popelovina
8,40 %

Stiefel
gela plus

Protein 69 %, vláknina
2,4 %, oleje a tuky 2 %,
popelovina 2,6%

•

Výživová a fyziologická aditiva: Biotin
500 000 mg, zinek - Síran zinečnatý
monohydrát (E 6) 5000 mg
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Stiefel
ginkgo

•

•

Stiefel
heřmánek

•

•

Stiefel
hloh

•

•

Stiefel
intestin

Proteiny 17 %, vláknina
4 %, oleje a tuky 5 %,
popelovina 4 %, Vápník 3
%, Fosfor 1 %

Výživová a fyziologická aditiva:
Vitamin A (E 672) 325.000 I. E.,
Vitamin D3 (E 671) 50.000 I. E.,
Vitamin E 600 mg, Vitamin B1 75
mg, Vitamin B2 200 mg, Vitamin B6
150 mg, Vitamin B12 800 µg, Niacin
800 mg, Kyselina pantotenová 320
mg, Kyselina listová 24 mg, Vitamin
K3 50 mg,
Cholin - Cholinchlorid 700 mg, Biotin
170 µg, Zinek – oxid zinečnatý E6
150 mg
Zootechnická aditiva: Saccharomyces cerevisiae 4b1710 MULC39885
3,75x 1011

Stiefel
jablečné pamlsky

Protein 11,30%, tuk
3,20%, vláknina 20,20%,
popelovina 3,50%

Stiefel
jitrocel

Stiefel
kalcium

Vláknina 0,0 %, oleje a
tuky 0,0 %, popelovina
35 %, vápník 16,5 %

Stiefel
konopný olej

Oleje a tuky 99,50%

Stiefel
kopřiva

Stiefel bylinkový bonbón a
bylinkový liz

50

•

•

•

Výživová a fyziologická aditiva: Vitamin
D3 (E 671) 20000 I. E., Vitamin C 1000
mg, Cholin - Cholinchlorid 5000 mg,
Vitamin K3 MNB 30 mg, Technologická
aditiva: kyselina fumarová (E 297)
60000 mg

•

•

•

Protein 0,4 %, oleje a
tuky 2,6 %, vláknina 5,9
%, popelovina 12 %, cukr
celkový 74,3 %

•

složení

krmný návod*

100 % ginkgo listy řezané (jinan
dvoulaločný)

Velký kůň (600kg): 20 - 40 g
denně, malý kůň 10 – 20 g
denně

100 % heřmánek, celé květy

Velký kůň (600kg): 25 - 50 g
denně, malý kůň 10 – 25 g
denně

100 % hlohové listy s květy

Velký kůň (600kg): 40 - 60
g denně, malý kůň 20 - 40 g
denně

Kukuřice 30 %, pšenice 29 %, pšeničné
otruby 27%, lněné produkty 5 %

Velký kůň: (600 kg): 50 - 100
g denně, malý kůň: 25- 50
g denně. 1 odměrka = cca
25 g. V případě zvýšeného
vypětí lze dávku zdvojnásobit.
Bez přestávek zkrmujte po
dobu maximálně 6 měsíců.
Tohoto krmného doplňku
smí být podáváno, vzhledem
obsahu aditiv, maximálně
100g denně. Doporučujeme
se před zkrmováním nebo při
prodloužení zkrmování poradit
s veterinářem.

Jablečné výlisky, travní moučka, řepné
řízky, sojové slupky, lněné pokrutiny,
propylen glykol, kalcium karbonát

•

100 % jitrocel kopinatý, řezaný

Velký kůň (600kg): 30 - 50
g denně, malý kůň 15 - 25 g
denně
1 vrchovatá polévková lžíce
odpovídá cca 7g

citrát trivápenatý 70 %, hroznový cukr
22 %

Velký kůň: (600 kg): 50g denně,
malý kůň: 25g denně. U laktujících klisen může být denní
dávka zvýšena až na 100g
denně.
Tento krmný doplněk smí být
podáván pouze do maximální
denní dávky 200g.

100% konopný olej

Velký kůň (600 kg): 15 – 25
ml denně, malý kůň 10 - 20
ml denně

Kopřiva, listy a nať řezané

Velký kůň (600kg): 30-50 g
denně, malý kůň 25 g denně

cukr, glukózový sirup, přírodní anýzový
olej, směs bylin (kopřiva - nať, tymián nať, fenykl – plody, borovicové jehlice,
proskurník – kořen, skořice – kořen,
jitrocel, echinacea, svatojánský chléb,
pukléřka islandská, šalvěj – lístky,
puškvorec – kořen, lípa – květ)

•

analytické
složení

aditiva kg / l

složení

krmný návod*

Proteiny 13,5 %, vláknina
5,9 %, oleje a tuky 2,6 %,
popelovina 12 %

Výživová a fyziologická aditiva: DL
Methionin 50000 mg, Vitamin A (E
672) 200000 I.E., Vitamin D3 (E 671)
10000 I.E., Vitamin E 200 mg, Vitamin B1 220 mg, Vitamin B2 320mg,
Vitamin B6 400 mg, Zinek – oxid
zinečnatý monohydrát (E 6) 5000
mg. Technologická aditiva: křemelina
čištěná (E 551 c) 25000 mg

Pšeničné otruby z luštění krupic 20 %,
pšenice 17 %, pšeničné otruby
12 %, pivovarské kvasnice 8 %, lněné
pokrutiny 5 %

Velký kůň: (600 kg): 30 - 50
g denně, malý kůň: 15- 25 g
denně. 1 odměrka = ca. 20
g. Tohoto krmného doplňku
smí být podáváno, vzhledem
obsahu aditiv, maximálně 300g
denně.

Stiefel
lékořice kořen

•

•

100 % lékořice kořen, řezaný

 elký kůň (600kg): 20 - 60
V
g denně, malý kůň 10 - 30 g
denně

Stiefel
len granulát a
pelety

Protein: 30%, vláknina:
8,6%, oleje a tuky 10%

•

100% lněné semínko, lisované

Velký kůň (600 kg): 100 g
denně, malý kůň 50 g denně

100% lněný olej

Velký kůň (600 kg): 30 – 45
ml denně, malý kůň 15 - 25
ml denně

Stiefel
křemelina

Stiefel
lněný olej

Oleje a tuky 99,50%

Stiefel
mag 12

Proteiny 8 %, vláknina 3
%, oleje a tuky 3 %,
popelovina 28 %, vápník
4,7 %, hořčík 10 %

Výživová a fyziologická aditiva: Vitamin
E – α-Tokoferolacetát 3750 mg, Vitamin
B12 250000 µg

Kukuřice 32 %, pšeničné otruby drcené
29 %, oxid hořečnatý
18 %, uhličitan vápenatý 12 %, octan
hořečnatý 2,5 %

Velký kůň: (600 kg): 25 g
denně, malý kůň: 12 g denně.
1 odměrka = ca. 25 g. Doba
krmení 2 – 4 týdny.

Stiefel
mag power liquid

Proteiny 0,10 %, vláknina
0,00 %, oleje a tuky 0,00
%, popeloviny 23,1%,
hořčík 4,04 %, vlhkost
70,90 %

Výživová a fyziologická aditiva:
L-Tryptofan
1000 mg, vitamin B12 – Kyanokobalamin 100000 µg, zinek – Chlorid
zinečnatý monohydrát (E6) 233,00 mg

Chlorid hořečnatý 34 %, hroznový
cukr 5 %

Velký kůň: (600 kg): 25 - 50
ml denně, malý kůň: 10 - 30
ml denně. Doporučená doba
krmení 2 – 4 týdny.

Stiefel
Mnišský pepř

•

•

100 % mnišský pepř (drmek obecný),
semena celá

Velký kůň (600kg): 15 - 20
g denně, malý kůň 10 - 15 g
denně

Stiefel Minerál

Proteiny 7 %, vláknina
4 %, oleje a tuky 2,4 %,
popelovina
25 %, Calcium 9 %, Phosphor 1,8 %, Natrium 3 %,
Magnesium 1,40 %

Výživová a fyziologická aditiva: 1 000
000 i.E. Vitamin
A (E672), 100 000 i.E. Vitamin
D3 (E671), 4 000 mg Vitamin E
(α-Tokoferolacetát), 50 mg Vitamin B1
– Thiaminhydrochlorid, 200 mg Vitamin
B2 - Riboflavin, 150 mg Vitamin B6 Pyridoxol-Hydrochlorid,
800mg Niacin, 50 mg Vitamin K3,
300 mg Kyselina pathotenová, 20 mg
Kyselina listová, 800 µg Vitamin B12,
4 000 mg zinek – Oxid zinečnatý (E6),
2000 mg Mangan – Oxid manganatý
(E5), 700 mg Měď – Síran měďnatý
(E4), 15 mg Kobalt – Octan kobaltnatý
(E3), 2000mg Železo – Síran železnatý
(E1), 10 mg Selen – Selenid sodný (E8),
50mg Jod – Jodát vápenatý (E6)

Uhličitan vápenatý 22,5 %, kukuřice 20
%, pšeničné otruby 15%, ječmen
10%, pšenice 10 %, Chlorid sodný 7,5
%, Fosforečnan monovápenatý 6 %,
melasa 3%, Oxid hořečnatý 2,5 %

Velký kůň: (600 kg): 60g
denně, malý kůň: 30g denně.
1 odměrka = ca. 120g. Tento
krmný doplněk smí být podáván
pouze do maximální denní
dávky 200g.

Stiefel
MSM

Síra 34%

•

Methylsulfonylmetan 100%

Velký kůň: (600 kg): 10 – 20
g denně, malý kůň: 5 – 10 g
denně.

•

100 % ostropestřec (ostropestřec
mariánský), semena celá

Velký kůň (600kg): 20 - 30
g denně, malý kůň 10 - 20 g
denně

Stiefel
ostropestřec

•

•
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analytické
složení
Stiefel
ostropestřec
olej

Oleje a tuky 99,50%

Stiefel
pamlsky z
červené řepy

Protein 11,30%, tuk
3,20%, vláknina 20,20%,
popelovina 3,50%

Stiefel
pivovarské
kvasnice

Protein 46%, vlhkost:
12%

Stiefel
prášek z mušlí

Protein 53 %

Stiefel
psyllium

Stiefel
rýžový olej

Oleje a tuky 99,50%

Stiefel
silencio

Protein 10,00 %, oleje
a tuky 1,50 %, vláknina
28,00 %, popelovina
9,10 %

Stiefel
Směs bylin pro
podporu metabolismu

Protein 12,90 %, oleje
a tuky 2,00 %, vláknina
22,10 %, popelovina
6,30 %

•

•

•

•

•

•

•

•

složení

100% olej z ostropestřce mariánského

Jablečné výlisky, travní moučka, řepné
řízky, sojové slupky, lněné semínko,
propylen glykol, červená řepa, kalcium
karbonát

krmný návod*

Velký kůň (600 kg): 50 – 150
ml denně, malý kůň 25 - 75
ml denně

•

100% pivní kvasnice

Velký kůň (600kg): 30 - 50
g denně, malý kůň 10 - 20 g
denně

100 % mušle bez skořápek, glykosaminoglykan > 2 %
Obsahuje rybí moučku.

Velký kůň (600kg): 5 g denně,
malý kůň 2,5 g denně

100 % slupky semen jitrocele indického

Velký kůň (600kg): 30 - 50 g
denně, malý kůň 10 – 15 g
denně

100% rýžový olej

Velký kůň (600 kg): 25 – 50
ml denně, malý kůň 15 - 30
ml denně

Máta peprná - nať 20 %, levandule nať 20 %, heřmánek - nať
20 %, meduňka - nať 15 %, levandule listy 15 %, meduňka listy 10 %

Velký kůň: (600 kg): 50 g denně,
malý kůň: 30 g denně. 1 polévková lžíce odpovídá 20 g

Borůvka lesní - řezaná 25%, kokoška
pastuší tobolka - řezaná 25%, pískavice
řecké seno - semena celá 20%, kopřiva
dvoudomá nať – řezaná 20%, skořice
řezaná 10%

Velký kůň: (600 kg): 60 g denně,
malý kůň: 30 g denně.
1 polévková lžíce odpovídá 8 g

100 % šalvěj lékařská, řezaná

Velký kůň (600kg): 30 - 50
g denně, malý kůň 20 - 30 g
denně

100% šípek, plody sušené

Velký kůň (600kg): 20 g denně,
malý kůň 10 g denně

Stiefel
šalvěj

•

•

Stiefel
šípek

•

•

Protein 14,20%, tuk
2,80%, vláknina 13,50%,
popelovina 9,40%, vápník
1,4%

výživová aditiva: Vitamin A (E672)
16250 i.E.; vitamin D3 (E671) 2500
i.E.; vitamin E 200mg; zinek – oxid
zinečnatý, E6 300mg; mangan – oxid
manganatý, E5 150mg; železo – síran
železnatý, E1 50mg; měď – síran
měďnatý, E4 4mg

•

•

100 % tužebník (tužebník obecný),
řezaný

Velký kůň (600kg): 30 g denně,
malý kůň 20 g denně

•

•

100 % tymián obecný, sušený

Velký kůň (600kg): 25 - 50
g denně, malý kůň 10 - 25 g
denně

Stiefel
špaldové pamlsky

Stiefel
tužebník

Stiefel
tymián
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•

aditiva kg / l

Špalda, řepné řízky, jablečné výlisky, travní moučka, lněné semínko,
pšeničné otruby, sladový klíček, řepný
extrahovaný šrot, melasa

•

analytické
složení
Stiefel
vitamin liquid

Stiefel
vrbová kůra

Stiefel
zázvor

Stiefel
zinek plus

aditiva kg / l

Proteiny 7,4 %, vláknina
0,3 %, tuky a oleje 0,4
%, popelovina 6,9 %,
vápník 0,2 %, sodík 0,50
%, hořčík 0,2 %, vlhkost
24 %

Výživová a fyziologická aditiva: L-LysinMonohydrochlorid
7.500 mg, DL-Methionin 5.000 mg,
Vitamin A (E 672) 600.000 I. E, Vitamin
D3 (E 671) 100.000 I. E, Vitamin E
jako α- Tokoferolacetát 1.500 mg,
Vitamin B1
400 mg, Vitamin B2 750 mg, Vitamin
B6 400 mg, Vitamin B12 1.000 µg,
Kyselina nikotinová 1.800 mg, Kyselina
pantothenová 250 mg, Kyselina listová
290 mg, Vitamin K3 MNB 50 mg,
Vitamin C 10.000 mg, Zinek jako Síran
zinečnatý monohydrát (E 6) 500 mg,
Mangan jako Oxid manganatý (E 5)
200 mg, Měď jako Síran měďnatý
pentahydrát (E 4) 50 mg, Kobalt jako
Síran kobaltnatý heptahydrát (E 3) 20
mg, Jod jako Jodát vápenatý bezvodý
(E 5) 20 mg, Selen jako Selenid sodný
(E 8) 10 mg

•

•

•

•

Proteiny 0,0%, oleje a
tuky 0,0%, vláknina 0,0%,
popelovina 4,0%, natrium
0,5%

Výživová a fyziologická aditiva: Zinek
– Chelát zinku jako hydrát glycinu E6
20 000 mg; Železo – Chelát železa
jako hydrát glycinu E1 5 000 mg;
Mangan – chelát manganu jako hydrát glycinu E5 3900 mg; Měď – chelát
mědi jako hydrát glycinu E4 2 000
mg, Selen – Selenid sodný E8 45 mg;
Selen v organické formě pocházející
ze Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-3060 (3b 8.10) 5 mg

složení

krmný návod*

Řepná melasa 75 %, hroznový cukr
5%

Velký kůň: (600 kg): 60 ml/
denně, malý kůň: 30 ml/denně.
Tip: V dobách zvýšené námahy
může být denní dávka zvýšena
o 30 ml. Toto doplňkové krmivo
smí být podáváno pouze do maximální denní dávky 150 ml!

100 % vrbová kůra, řezaná

Velký kůň (600kg): 25 - 50
g denně, malý kůň 10 - 25 g
denně

100 % zázvor mletý

Velký kůň (600kg): 20 g denně,
malý kůň 10 g denně

Hroznový cukr 86,40%; Chlorid sodný
1%

Velký kůň: (600 kg): 25g
denně, malý kůň: 12g denně. 1
odměrka = cca 25g.
Tento krmný doplněk smí být
podáván, vzhledem k obsahu
zinku vyšším než denní krmná
dávka, pouze v maximálním
podílu na denní dávce ve výši
0,75% na zvíře. Doporučená
doba krmení je 8 týdnů. Při
krmení zohledněte přísun prvků
z dalšího krmení v krmné dávce,
zejména zinku.

www.stiefel-net.cz
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lexikon klíčových slov

Artróza

Bolest

Březost

Detoxikace

Dušnost

Dýchací cesty

Kolika

Pivovarské kvasnice, Gastrophyt,
Intestin, Lněné produkty, Gastro
Booster

Kondice
Kopřiva, Ginkgo, Leberkräuter,
Ostropestřec,Bylinky pro dobrou
funkci ledvin, Byliny proti červům

Elektrolyt, E-Plus, E-Plus Pelety,
Rýžový olej

Kopyta

Anýz, Broncho plus, Fenykl,
Konopný olej, Bylinky proti kašli,
Heřmánek, Šalvěj, Černý kmín,
Jitrocel, Skořice

Biotin, Huf protect, Zinek plus,
Zimní gel na kopyta, Letní gel na
kopyta, Bylinný olej na kopyta,
Balzám na kopyta

Kopytní rohovina

Biotin, Zinek plus

Kůže

Biotin, Křemelina, Lněný olej, Lněné
produkty, Černý kmín, Zinková
mast ve spreji, Zinek plus

Anýz, Broncho plus, Echinacea,
Fenykl, Šípek, Konopný olej, Byliny
proti kašli, Heřmánek, Česnek,
Šalvěj, Černý kmín, Jitrocel, Skořice
E-Plus, E Power Liquid, Elektrolyt,
Elektrolyt Liquid, Elektrolyt Booster,
Complet Plus

Elektrolyty

Elektrolyt, Elektrolyt liquid, Elektrolyt
booster, Himalájská sůl

Hniloba kopyt

Arthro plus, Prášek z mušlí, Arthrophyt, Minerální pasta, Koňská
mast, Suspenát

Kalcium, Elomin, Complet plus,
Minerál

Eczem protect, Česnek, Křemelina,
Zinek plus, Zinková mast ve spreji

Flegmóna

Klouby

Zázvor, Meduňka, Čertův dráp,
Vrbová kůra

Ekzém

Kopřiva, Gikgo, Meduňka, Vrbová
kůra
Kopřiva, Směs bylin pro podporu
metabolismu, Ginkgo, Byliny pro
dobrou funkci jater, Meduňka,
Byliny pro dobrou funkci ledvin,
Suspenát, Vrbová kůra

Laktace

Kalcium, Elomin, Complet Plus,
Minerál

Ledviny

Kopřiva, Ginkgo, Byliny pro správnou funkci ledvin

Letní vyrážka, kožní
vyrážky

Eczem Protect, Konopný olej,
Křemelina, Lněný olej, Zinek Plus

Metabolismus

Kopřiva, Směs bylin pro podporu
metabolismu, Elomin, Byliny pro
dobrou funkci jater, Meduňka,
Byliny pro dobrou funkci ledvin

Minerální látky

Minerál, Complet Plus,
Vitamin Liquid, Kalcium

Nadváha

Elomin, Komplet plus, Intestin,
Rýžový olej, Mineral

Hořčík - nedostatek

Mag 12, Mag power liquid
Nedostatek vápníku

Kalcium, Minerál

Hříbata

Kalcium, Elomin, Complet plus,
E-plus

Nedostatek železa

Kopřiva, Červená řepa, Skořice,
Tymián

Minerální pasta, Koňská mast,
Suspenát

Nervozita

Calming Booster, Mag 12,
Mag Power Liquid, Silencio

Obranný systém

Pivovarské kvasnice, Complet plus,
Echinacea, Konopný olej, Černý
kmín, Česnek, Červená řepa

Ochrana proti hmyzu

RP1

Plodnost

E-plus, Mišský pepř

Pocení

Elektrolyt, Elektrolyt Liquid

Podrážděnost

Calmig booster, Mag 12, Mag
power liquid, Silencio

Chlazení

Chudokrevnost

Zinek plus, Červená řepa

Imunitní systém

Complet Plus, Echinacea, Šípek,
Černý kmín, Pivovarské kvasnice

Játra

Kašel

54

Arthro plus, Arthrofyt, Gela plus,
Zázvor, Prášek z mušlí, Čertův dráp

Směs bylin pro podporu metabolismu, Byliny pro správnou funkci
jater, Ostropestřec, Byliny pro
správnou funkci ledvin
Byliny proti kašli, Broncho-plus, Olej
z černého kmínu, Anýz, Fenykl,
Šalvěj, Tymián

Pohybový aparát

Arthro plus, Arthrofyt, MSM,
Zázvor, Prášek z mušlí

Pojivové tkáně

Arthro plus, Arthrofyt, Gela plus,
Prášek z mušlí

Vykloubení

Ginkgo, Meduňka, Minerální
pasta, Koňská mast, Suspenát,
Vrbová kůra

Výkonnost

E-Plus, E-Power Liquid, Mag 12,
Mag Power Liquid, Vitamin Liquid,
Energy Booster, Hloh
Pivovarské kvasnice, Konopný
olej, Křemelina, Lněný olej, Olej z
černého kmínu

Minerální pasta, Koňská mast

Průjem

Anýz, Pivovarské kvasnice, Fenykl,
Jitrocel, Gastrophyt, Intestin,
Heřmánek, Lněné pokrutiny, Lněný
olej, Šalvěj, Tymián

Výměna srsti

Růst

Elomin, Kalcium, Complet Plus,
Minerál

Vytrvalost

Růst chrupavek

Arthro Plus, Arthrophyt, Prášek z
mušlí, MSM, Čertův dráp

Využití krmiva

Jitrocel, Gastrophyt, Intestin, Complet plus, Vitamin liquid

Říje

Mnišský pepř

Základní výživa

Kopřiva, Směs bylin pro podporu
metabolismu, Ginkgo, Byliny pro
správnou funkci jater, Tužebník,
Byliny pro správnou funkci ledvin,
Suspenát, Balzám na kopyta

Minerál, Complet plus, Vitamin
liquid, Pivovarské kvasnice, Himalájská sůl

Zánět

Kopřiva, Ginkgo, Tužebník, Vrbová
kůra

Zásobování kyslíkem

Kopřiva, E-Plus, E-Power
Liquid, Ginkgo

Zátěž

E-plus, E-power liquid, Mag
12, Mag power liquid, Calming
booster

Arthrophyt, Pivovarské kvasnice,
Kalcium, Elomin, Psilium, Minerál,
Complet Plus, Zázvor

Zažívání

Pivovarské kvasnice, Psyllium, Gastrophyt, Intestin, Lněné prudukty,
Byliny proti červům

Stavba kostí

Kalcium, Minerál, Prášek z mušlí,
Čertův dráp

Zásadní aminokyseliny

Elomin, Šípky, Rýžový olej

Střevní problémy

Anýz, Pivovarské kvasnice, Fenykl,
Jitrocel, Gastrophyt, Intestin,
Heřmánek, Len, Lněný olej, Psyllium, Šalvěj, Tymián

Žaludeční vředy

Gastro Booster

Svalstvo

Elomin, E-Plus, E-Power Liquid

Šlachy

Arthro Plus, Prášek z mušlí,
Arthrophyt, Minerální pasta,
Koňská mast, Suspenát

Starší koně

Vitalita

Complet Plus, Energy Booster,
Česnek, Vitamin Liquid,
Hloh

ITA

Arthro plus, Arthrofyt, Gela plus,
Minerální pasta, MSM, Koňská
mast, Suspenát

en

u

Vazy

or

Calming booster, Mag 12, Mag
power liquid, Silencio

ENÁ KVA
L

dop

Uklidnění

V
O

á i

Srst

Biotin, Česnek, Lněné produkty,
Křemelina, Černý kmín, Zinek plus

rin

Síla, energie

E-Plus, E Power-Liquid, Rýžový olej,
Energy Booster

E-plus, E-power liquid, Elektrolyt,
Elektrolyt liquid, Elektrolyt booster,
Complet plus

te

Schvácení

PR

Prokrvení

o

i
pi kov m

ve

Všechny údaje jsou uvedeny dle našeho nejelepšího vědomí
a svědomí. Změny balení výrobků, souhrnů, přehledů a
popisků stejně jako tiskové chyby a chyby formulací v tomto
katalogu jsou vyhrazeny. Kopírování i jen částí tohoto katalogu je dovoleno pouze s písemným svolením firmy Ghoda
s.r.o.

Další informace naleznete pod www.stiefel-net.cz.

Produktový katalog platný od 21. ledna 2017
Verze 1/2017

www.stiefel-net.cz
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Vše dobré pro koně
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Prodejce:

Stiefel – skupina Innopha
66687 Wadern
Deutschland
Výhradní distributor pro
Českou republiku:
Ghoda s.r.o.
Husinecká 10, 130 00, Praha
www.stiefel-net.cz
Tel.: +420 226 254 194

