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

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

• sirupy a tablety

• z extraktů léčivých rostlin

• vysoká vstřebatelnost

• snadné dávkování

• revoluční složení a doložená účinnost

• rychlý nástup účinku

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

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

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

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

PROVET® 
BRONCHO

OBSAH 1000 ml

PRO LEPŠÍ DÝCHÁNÍ

tlumí kašel

odhleňuje dýchací cesty

odstraňuje zánět dýchacích cest

řeší bronchitidy a alergické reakce

zlepšuje dýchání

•

•

•

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

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

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

Dlouhodobé užívání je možné.

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

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

PROVET® 
STRES

OBSAH 1000 ml

ZKLIDNĚNÍ / TLUMÍ STRES

zklidňuje koně

tlumí stres, potlačuje nervozitu

zlepšuje soustředění

snižuje pocení

•

•

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

Podávejte po zátěži a zabezpečte koni přístup k pitné vodě.

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

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

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

PROVET®
ELYT

OBSAH 1000 ml

DOPLNĚNÍ ELEKTROLYTŮ

doplňuje elektrolyty při zvýšeném pocení

zkracuje dobu regenerace po zátěži

vyrovnává vnitřní prostředí koně

chrání svaly před poškozením

optimální složení iontů

tekutý koncentrát

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

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

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

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

PROVET® 
LIV

OBSAH 1000 ml

JÁTRA / REGENERACE

regeneruje játra

čistí a detoxikuje organismus

podporuje růst jaterních buněk

zkracuje dobu regenerace po zátěži a po 
nemoci

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

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

  1000 ml obsahuje:
Boswellia serrata extr. 4000 mg

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

PROVET® 
ALGI

OBSAH 1000 ml

SVALY / REGENERACE

relaxuje svaly

uvolňuje ztuhlá svalová vlákna

rehabilituje klouby

odstraňuje zánět

tlumí bolest

•

•

•

•

•



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

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

  1 tbl obsahuje:
Hydrolyzovaný kolagenní peptid  500 mg, Boswellia serrata extr. 350 mg

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

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

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

Ideální je dlouhodobé užívání léčebné i jako prevence.

PROVET® 
JOINT PLUS

OBSAH 250 / 400 tbl

KOLUBY / ŠLACHY

kloubní výživa

odstraňuje zánět a tlumí bolest

zlepšuje a doplňuje kloubní mazivo

regeneruje šlachy, chrupavky

vhodný pro koně v zátěži a po úraze

vhodný pro seniory i mladé koně při rychlém 
růstu

•

•

•

•

•

•



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

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

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

PROVET® 
SHAMPOO

OBSAH 250 / 500 ml

ČISTÁ A ZDRAVÁ SRST

veterinární šampon

působí proti plísním, mykózám

působí antiviroticky a antibakteriálně

zklidňuje svědivost a bolestivost pokožky

tlumí kožní projevy lupénky

působí u kožních onemocnění způsobených 
kvasinkami

účinný prostředek odpuzující hmyz

ideální i jako běžný šampon

•

•

•

•

•

•

•

•



BEZ OVSA

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

PROVET® KRMIVA obsahují veškeré potřebné 
látky ve vyváženém množství pro správný vývoj, růst, 
kondici a sportovní výkony koní. Systém krmení je 
snadný a přehledný.

• müsli a granule

• neobsahuje oves

• vyvážené složení

• kvalitní bílkoviny

• nejlepší zdroje energie

• vysoká chutnost

• kompletní minerálně - vitamínový premix

• neobsahuje žádné zakázané látky
V ČESKÝCH STÁJÍCH OD ROKU 2007
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3) Realizace

Dodáme optimální krmiva či doplňky.

PROVET® ... chtít víc bez dopingu.
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• Komplexní výživové poradenství pro koně

• Individuální krmné dávky

• Sestavení a výroba krmení na míru dle požadavků zákazníka

• Rozvoz krmení do stájí

1) Analýza a vyhodnocení vstupních dat

Zanalyzujeme stávající krmnou dávku, výživový stav koně, 
zohledníme věk, váhu, plemeno a management.

Vyšetříme krev a trus, provedeme metabolické a 
biochemické rozbory.

2) Optimalizace

Doporučíme úpravu krmné dávky, případně management koně.

4) Kontrola

Kontrolní vyšetření je samozřejmostí.



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

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

Krmnou dávku vždy doplňte vodou, senem a solným lizem.

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

PROVET® MASH je dietetické krmivo určené pro všechny kategorie 
koní především v zimním období, při přelínávání a v rekonvalescenci.

Toto velmi chutné a dobře stravitelné krmivo s vysokým obsahem 
vlákniny a tuku zajišťuje a podporuje správnou funkci střev a trávení. 
Díky vysokému obsahu lněného semene a oleje krmivo udržuje srst 
koně zdravou a lesklou. Vhodné pro staré koně a pro přibrání.

PROVET®
MASH

OBSAH 15 kg

REKONVALESCENCE / DIETA

    dietetické krmivo pro všechny kategorie koní

    neobsahuje oves

    pro zimní období, rekonvalescenci a 
přelínávání

    vysoký obsah vlákniny a tuku

    vysoký podíl extrudovaného lněného semene

•

•

•

•

•



PROVET® 
MASH

OBSAH 15 kg

Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,81

Tuk g 70,56

VLK g 60,32

Škrob g 340,64

Cukry g 32,63

NL g 130,89

Lys g 4,4

Makroprvky

Ca g 7,03

P g 5,3

Na g 0,27

K g 6,93

Cl g 0,53

Mg g 2,06

Mikroprvky

Fe mg 83,96

Cu mg 7,2

Mn mg 44,45

Zn mg 41,49

Se mg 0,086

I mg 0,1

Co mg 0,09

Vitaminy

Vit.A IU 0,52

Vit.D IU 0

Vit.E IU 17,76

PROVET® PODPORA - kontaktujte našeho výživového specialistu!

Zanalyzujeme stávající krmnou dávku, výživový stav koně, zohledníme 
věk, váhu, plemeno a management. Vyšetříme krev a trus, provedeme 
metabolické a biochemické rozbory. 



 Krmný návod:
PROVET® CHOV GRANULE je možné krmit samostatně nebo doplnit dalším 
jadrným krmivem. Dávkujte od 1 do 2,5 kg březí klisně a 0,5 - 1,5 kg na den 
hříběti. Dávkování je přímo úměrné fázi březosti (trimestru), měsíci laktace a 
nebo stáří hříběte případně výživové kondici klisny / hříběte.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

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

PROVET® CHOV GRANULE  jsou určeny pro březí klisny a 
hříbata pod matkou i po odstavu až do dvou let věku hříběte. 
Kompletně pokrývají potřebu energie a bílkovin pro klisny v celém 
období březosti, laktace a růstu hříběte včetně všech potřebných 
minerálů, mikroprvků a vitaminů.

PROVET®
CHOV

OBSAH 20 kg

BŘEZOST / VÝVIN HŘÍBAT

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

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

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

•

•

•

•



PROVET® 
CHOV

OBSAH 20 kg Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,6
Tuk g 36,58
VLK g 72,98
Škrob g 392,6
Cukry g 31,79
NL g 118,2
Lys g 4,32

Makroprvky

Ca g 14,01
P g 6,78
Na g 4,18
K g 8,02
Cl g 6,6
Mg g 7,84

Mikroprvky

Fe mg 181,96
Cu mg 65,48
Mn mg 151,86
Zn mg 219,09
Se mg 1,15
I mg 1,15
Co mg 0,64

Vitaminy

Vit.A IU 30000
Vit.D IU 3120
Vit.E IU 290,88

Dávkování krmiva

Březí klisna 400 500 600 kg
I. trimestr 0,8 1,5 2,2 kg
II. trimestr 1 1,6 2,4 kg
III. trimestr 1,8 2,4 3 kg
Laktující klisna
1. měsíc 2,5 3 3,5 kg
3. měsíc 2,1 2,6 3,1 kg
6. měsíc 1,8 2 2,2 kg
Hříbě
6. měsíc 0,8 1 1,4 kg
12. měsíc 1,5 2 2,5 kg
18. měsíc 2 2,5 3 kg

0

0,75

1,5

2,25

3

3,75

400 kg před.hm. 500 kg před.hm. 600 kg před.hm.

6. měsíc 12. měsíc 18. měsíc

0

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5

400 kg 500 kg 600 kg

1. měsíc 3.měsíc 6. měsíc

0

0,75

1,5

2,25

3

3,75

400 kg 500 kg 600 kg

K
rm

iv
a 

(k
g)

Váha koně (kg)

I. trimestr II.trimestr III.trimestr

PROVET® PODPORA 

Kontaktujte našeho výživového specialistu!

Zanalyzujeme stávající krmnou dávku, výživový 
stav koně, zohledníme věk, váhu, plemeno a 
management. Vyšetříme krev a trus, provedeme 
metabolické a biochemické rozbory. 
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 Krmný návod:
PROVET® MARATON GRANULE je možné krmit samostatně nebo doplnit 
dalším jadrným krmivem. Dávkujte od 1,5 do 3 kg na den při hmotnosti koně 
500 kg. Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

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

PROVET® MARATON GRANULE byly vyvinuty speciálně pro 
potřeby koní v zápřeži a jiné náročné zátěži. Svým složením 
odpovídají potřebě koně při silově - vytrvalostní práci / tréninku 
/ závodech. Extra přídavkem vysoce kvalitní bílkoviny jsou 
doplněny aminokyseliny a díky optimálnímu poměru „rychlé a 
pomalé“ formě energie mají koně dostatek živin jak pro vlastní výkon, 
tak na kvalitní a rychlou regeneraci.

Kompletně pokrývají potřebu všech nezbytných minerálů, mikroprvků 
a vitamínů pro vysokou zátěž bez nutnosti přidávání dalších 
premixů či doplňků. 

PROVET®
MARATON

OBSAH 20 kg

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZÁTĚŽ

granulované krmivo pro koně v zápřeži a 
těžké práci

neobsahuje oves

kvalitní zdroj energie a bílkovin

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

min. – vit. premix pro náročnou práci

•

•

•

•

•



PROVET® 
MARATON

OBSAH 20 kg Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,74

Tuk g 63,01

VLK g 59,05

Škrob g 351,93

Cukry g 32,64

NL g 117,87

Lys g 4,79

Makroprvky

Ca g 11,63

P g 14,75

Na g 2,4

K g 7,3

Cl g 3,83

Mg g 10,38

Mikroprvky

Fe mg 199,7

Cu mg 71,25

Mn mg 156,5

Zn mg 233,9

Se mg 1,24

I mg 1,2

Co mg 0,7

Vitaminy

Vit.A IU 3300

Vit.D IU 3432

Vit.E IU 316,47

Dávkování krmiva

Váha koně 500 600 700 kg

Lehká práce 1,7 2 3 kg

Střední práce 3 3,5 4,5 kg

Těžká práce 4 5,5 6 kg
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PROVET® PODPORA - kontaktujte našeho výživového specialistu!

Zanalyzujeme stávající krmnou dávku, výživový stav koně, zohledníme 
věk, váhu, plemeno a management. Vyšetříme krev a trus, provedeme 
metabolické a biochemické rozbory. 
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 Krmný návod:
PROVET® AKTIV GRANULE je možné krmit samostatně nebo doplnit dalším 
jadrným krmivem. Dávkujte od 1,5 do 3 kg na den při hmotnosti koně 500 kg. 
Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

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

PROVET® AKTIV GRANULE jsou určeny pro sportovní i dostihové 
koně a koně v zátěži. Těší se oblibě díky svému propracovanému 
složení, jednoduchosti krmení a viditelným výsledkům.

Svým složením zcela pokrývají nároky na energii a bílkoviny pro 
výkonnostní koně – atlety i náročně pracující.

Kompletně zajišťují potřebu  všech nezbytných minerálů, 
mikroprvků a vitaminů pro střední i vysokou zátěž koní bez nutnosti 
přidávání dalších premixů či doplňků.

PROVET®
AKTIV

OBSAH 20 kg

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZÁTĚŽ

granulované krmivo pro sportující a pracující 
koně

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie pro koně v 
zátěži

poskytuje „rychlou i pomalou“ energii

min. – vit. premix dostačuje i pro vysokou 
zátěž

•

•

•

•

•



PROVET® 
AKTIV

OBSAH 20 kg Nutriční hodnoty

SEk MJ 11,47

Tuk g 52,88

VLK g 60,96

Škrob g 370,87

Cukry g 30,95

NL g 107,16

Lys g 3,99

Makroprvky

Ca g 14,84

P g 14,38

Na g 2,41

K g 6,88

Cl g 3,84

Mg g 7,53

Mikroprvky

Fe mg 169,2

Cu mg 64,76

Mn mg 143,9

Zn mg 214

Se mg 1,13

I mg 1,1

Co mg 0,63

Vitaminy

Vit.A IU 30000

Vit.D IU 3120

Vit.E IU 289,3

Dávkování krmiva

Váha koně 400 500 600 kg

Lehká práce 0,8 1 2,2 kg

Střední práce 1,8 2,4 4 kg

Těžká práce 3 4 6 kg
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PROVET® PODPORA - kontaktujte našeho výživového specialistu!

Zanalyzujeme stávající krmnou dávku, výživový stav koně, zohledníme 
věk, váhu, plemeno a management. Vyšetříme krev a trus, provedeme 
metabolické a biochemické rozbory. 
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 Krmný návod:
PROVET® KOMFORT GRANULE je možné krmit samostatně nebo doplnit 
dalším jadrným krmivem. Dávkujte od 1 do 2,5 kg na den při hmotnosti koně 
500 kg. Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

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

PROVET® KOMFORT GRANULE jsou určeny pro koně v 
relaxačním režimu, starší a hobby koně, pony a sportovní koně 
v klidovém období.

Kompletně pokrývají potřebu energie a bílkovin včetně potřeby 
všech nezbytných minerálů, mikroprvků a vitaminů do úrovně 
lehké práce bez nutnosti přidávání dalších premixů či doplňků.

PROVET®
KOMFORT

OBSAH 20 kg

REKREACE A NÍZKÁ ZÁTĚŽ

granulované krmivo pro hobby, starší a 
relaxující koně i pony

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

min. – vit. premix dostačuje i pro lehkou práci

•

•

•

•

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

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

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

PROVET® KOMFORT GRANULE jsou určeny pro koně v 
relaxačním režimu, starší a hobby koně, pony a sportovní koně 
v klidovém období.

Kompletně pokrývají potřebu energie a bílkovin včetně potřeby 
všech nezbytných minerálů, mikroprvků a vitaminů do úrovně 
lehké práce bez nutnosti přidávání dalších premixů či doplňků.

PROVET®
KOMFORT

OBSAH 20 kg

REKREACE A NÍZKÁ ZÁTĚŽ

granulované krmivo pro hobby, starší a 
relaxující koně i pony

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

min. – vit. premix dostačuje i pro lehkou práci

•

•

•

•



PROVET® 
KOMFORT

OBSAH 20 kg Nutriční hodnoty

SEk MJ 10,85

Tuk g 32,02

VLK g 83,8

Škrob g 335,27

Cukry g 33,28

NL g 120,03

Lys g 4,53

Makroprvky

Ca g 8,8

P g 7,04

Na g 1,83

K g 8,94

Cl g 2,97

Mg g 7,87

Mikroprvky

Fe mg 185,9

Cu mg 65,98

Mn mg 156,1

Zn mg 222,2

Se mg 1,14

I mg 1,06

Co mg 0,65

Vitaminy

Vit.A IU 30000

Vit.D IU 3120

Vit.E IU 291,11

Dávkování krmiva

Váha koně 400 500 600 kg

Záchova 0,8 1,3 1,7 kg

Lehká práce 1,3 1,7 2,3 kg
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PROVET® PODPORA - kontaktujte našeho výživového specialistu!

Zanalyzujeme stávající krmnou dávku, výživový stav koně, zohledníme 
věk, váhu, plemeno a management. Vyšetříme krev a trus, provedeme 
metabolické a biochemické rozbory. 
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 Krmný návod:
PROVET® ZIMA MÜSLI je možné krmit samostatně nebo doplnit dalším 
jadrným krmivem. Dávkujte od 1 do 2,5 kg na den při hmotnosti koně 500 kg. 
Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

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

PROVET® ZIMA MÜSLI je určeno pro  koně a pony v klidovém 
režimu a lehké zátěži. Svým složením zcela pokrývá nároky 
na kvalitní energii a bílkoviny. Kompletně zajišťuje potřebu všech 
nezbytných minerálů, mikroprvků a vitaminů bez nutnosti přidávání 
dalších premixů či doplňků. Krmivo ve formě müsli aktivně 
podporuje správnou funkci trávení. Složení zajistí udržení svalové 
hmoty v klidovém období sportovních koní.

PROVET®
MÜSLI ZIMA

OBSAH 20 kg

REKREACE A NÍZKÁ ZÁTĚŽ

müsli krmivo pro relaxující i lehce pracující 
koně

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

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

min. – vit. premix dostačuje až pro střední 
zátěž

forma müsli šetrná k trávení koně

•

•

•

•

•

•



PROVET® 
MÜSLI ZIMA

OBSAH 20 kg Nutriční hodnoty

SEk MJ 12

Tuk g 47,55

VLK g 59,98

Škrob g 405,77

Cukry g 34,43

NL g 113,13

Lys g 4,07

Makroprvky

Ca g 9,88

P g 9,57

Na g 2,61

K g 6,98

Cl g 4,16

Mg g 4,76

Mikroprvky

Fe mg 128,4

Cu mg 53,15

Mn mg 122,3

Zn mg 178,6

Se mg 0,9

I mg 0,92

Co mg 0,52

Vitaminy

Vit.A IU 24000

Vit.D IU 2496

Vit.E IU 234,52

Dávkování krmiva

Váha koně 400 500 600 kg

Záchova 0,8 1,3 1,7 kg

Lehká práce 1,3 1,7 2,3 kg
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PROVET® PODPORA - kontaktujte našeho výživového specialistu!

Zanalyzujeme stávající krmnou dávku, výživový stav koně, zohledníme 
věk, váhu, plemeno a management. Vyšetříme krev a trus, provedeme 
metabolické a biochemické rozbory. 
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 Krmný návod:
PROVET® SPORT MÜSLI je možné krmit samostatně nebo doplnit dalším 
jadrným krmivem. Dávkujte od 1 do 3 kg na den při hmotnosti koně 500 kg. 
Přizpůsobte zátěži a výživové kondici koně.

Krmnou dávku doplňte vodou, senem a solným lizem.

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

PROVET® SPORT MÜSLI je určeno pro sportovní koně a koně 
v zátěži. Těší se oblibě díky svému propracovanému složení, 
jednoduchosti krmení a viditelným výsledkům. Svým složením 
zcela pokrývá nároky na energii a bílkoviny pro výkonnostní 
a pracující koně. Poskytuje „rychlou i pomalou“ energii. Kompletně 
zajišťuje potřebu všech nezbytných minerálů, mikroprvků a vitaminů 
pro střední i vyšší zátěž koní bez nutnosti přidávání dalších 
premixů či doplňků. Krmivo ve formě müsli aktivně podporuje 
správnou funkci trávení.

PROVET®
MÜSLI SPORT

OBSAH 20 kg

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZÁTĚŽ

müsli krmivo pro sportující a aktivní koně

neobsahuje oves

kvalitní zdroj bílkovin i energie

poskytuje „rychlou i pomalou“ energii

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

forma müsli šetrná k trávení koně

•

•

•

•

•

•



PROVET® 
MÜSLI SPORT

OBSAH 20 kg Nutriční hodnoty

SEk MJ 12,06

Tuk g 65,38

VLK g 58,47

Škrob g 373,9

Cukry g 33,39

NL g 112,34

Lys g 4,26

Makroprvky

Ca g 8,28

P g 9,3

Na g 2,61

K g 6,87

Cl g 4,15

Mg g 10,32

Mikroprvky

Fe mg 192,4

Cu mg 65,1

Mn mg 145,2

Zn mg 214,7

Se mg 1,14

I mg 1,1

Co mg 0,64

Vitaminy

Vit.A IU 30000

Vit.D IU 3120

Vit.E IU 288,9

Dávkování krmiva

Váha koně 400 500 600 kg

Lehká práce 0,8 1,5 2,2 kg

Střední práce 1,8 2,5 4 kg

Těžká práce 3 4,5 6 kg
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PROVET® PODPORA - kontaktujte našeho výživového specialistu!

Zanalyzujeme stávající krmnou dávku, výživový stav koně, zohledníme 
věk, váhu, plemeno a management. Vyšetříme krev a trus, provedeme 
metabolické a biochemické rozbory. 
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www.provet.cz

RYCHLÝ KONTAKT

PROVET TRADE s.r.o
Plemenářský podnik 189

530 03 Pardubice-Nemošice
Česká republika

+420 736 535 200
obchod@provet.cz




