
“Wsparcie żywieniowe 
pasz Saracen sprawia, 
że mogę skupić 
się tylko na 
dobrej jeździe.”
Carl Hester 

Ambasador Saracen Horse Feeds od 
2004r. Widoczny na zdjęciu z koniem 
Uthopia. Para zdobyła drużynowe złoto 
na Olimpiadzie w Londynie 2012

Żywienie światowej klasy,
światowej klasy wyniki



SARACEN HORSE FEEDS wytwarza wyjątkowe, innowacyjne produkty i zapewnia dostęp do fachowej obsługi klienta.

Cooling Mix 
plus Herbs 
-musli + 
zioła 
i Cooling 
Pencils 
-granulat 

Mieszanka bez owsa dla koni w lekkim 
i średnio intensywnym treningu. 
Niskokaloryczna, pomaga ograniczać 
nadpobudliwość. Dostarcza najlepszych 
składników, wybranych ziół i minerałów w 
wysokoprzyswajalnych formach. W składzie 
dodatek czosnku i olej sojowy dla wsparcia 
naturalnej odporności i zdrowej, lśniącej sierści.

Show Improver Mix 
-musli 
Bezowsowe musli 
poprawiające przyrosty 
masy mięśniowiej. Zawiera 
otręby ryżowe EQUI JWEL i 
wysokostrawne Super-fibres 

w formie lucerny i łuski soi. Dodatek oleju 
sojowego poprawia kondycję skóry i blask sierści.  

EquI-JEwEl® 
Wysokostrawne, stabilizowane otręby ryżowe, bardzo efektywnie 
poprawiające kondycję ciała i rzeźbę mięśni. Granulowane, naturalnie bogate 
w tłuszcze i ubogie w skrobię. EQUI-JEWEL zawiera dodatek Selenu i witaminy 
E. Jest uniwersalnym i skoncentrowanym żródłem energii dla koni w każdym 
wieku i na kazdym poziomie aktywności.

BIo-lIfE -musli 
Bogaty koncentrat dla koni, 
które potrzebują wydajnego 
uzupełnienia podstawowej 
diety. Formuła dyktuje 
dawkowanie w małych 
ilościach i daje maksimum 

korzyści. Szczególnie polecany koniom, które 
mają tendencję do spadków masy ciała, słabą 
kondycję lub problemy natury zdrowotnej. 
Dodatek prebiotyków i drożdży zapewnia 
utrzymanie zdrowia przewodu pokarmowego 
i poprawę wykorzystania pasz.

Stamm 30® -granulat 
Bogaty koncentrat dla 
koni wyczynowych i 
hodowlanych, który zawiera 
wszystkie niezbędne białka, 
minerały i witaminy. Formuła 
dyktuje dawkowanie w 

małych ilościach i daje maksimum korzyści. 

livery Mix 
-musli 
livery Pencils 
-granulat  
Zapewnia dostawę 
niezbędnych 
składników, które 

utrzymują konie w zdrowiu i optymalnej kondycji. 
Obie mieszanki są bogate w wysokostrawne 
włókno i są niskokaloryczne. Polecane szczególnie 
koniom i kucom, które łatwo przybierają na wadze 
i nie pracują lub pracują lekko. Livery Pencils to 
granulat, który można podawać na sucho lub po 
namoczeniu w formie smacznego meszu. 

Sports Horse 
Mix -musli 
Sports Horse 
Pencils 
-granulat 
Mieszanka 
dla koni w 

intensywnym treningu. Skomponowana 
ze składników najwyższej jakości. Zawiera 
umiarkowany poziom energii. Uniwersalna i 
wydajna. Złożona formuła zapewnia dostawę 
wysokiej jakości białka, łatwostrawne włókna 
podtrzymujące zdrowie jelit i dodatek 
oleju sojowego. 

Polo Pencils 
-granulat 
Wypróbowana 
receptura dla koni 
przeznaczonych do 
gry w Polo. Formuła 
dostarcza składników, 

które pomagają w uzyskaniu optymalnej 
szybkości, siły i sterowności koni. 

fibre Mix -?? 
Wyjątkowa mieszanka 
dietetycznych składników, 
ziół, alg i witamin. Zawiera 
9 rodzajów ziół, które 
poprawiają apetyt, trawienie 
i procesy zdrowienia 

organizmu. Dedykowana koniom z obniżonym 
apetytem i koniom chorym. Jest to sieczka, 
która stanowi również odżywczy dodatek dla 
koni intensywnie pracujacych. 

Show Improver 
Pencils -granulat 
Formuła bez owsa i 
jęczmienia, zawiera 
otręby ryżowe EQUI 
JEWEL. Pomaga 
utrzymać zrównoważony 

temperament dając jednocześnie wsparcie 
w rozwoju rzeźby mięśni. Bardzo smaczna 
pasza idealna nawet dla koni niejadków. 

Shape-up™ -musli 
Specjalna skoncentrowana 
pasza dla koni z nadwagą. 
Zapewnia bardzo smaczne, 
zdrowe pożywienie, które 
służy również koniom po 
ochwacie i w chorobach 

metabolicznych takich jak syndrom 
metaboliczny, Syndrom Cushinga. Pomaga 
utrzymać prawidłowy, zdrowy metabolizm.

Essential Balancer 
ekonomiczny koncentrat 
w formie granulatu dla 
koni i kucy do podawania 
razem z innymi paszami 
skarmianymi poniżej 
ilości zalecanych przez 

producenta lub jako wyłączna pasza 
uzupełniająca paszę objętościową.

Enduro 100 -musli 
Musli dla koni, które 
potrzebują wydajnego 
źródła długo uwalnianej 
energii. Zapewnia 
dostawę wszystkich 
składników wymaganych 

przez konie sportowe oraz łatwo 
przyswajalne włókna i oleje. Dedykowana 
szczególnie koniom biorącym udział 
rajdach długodystansowych i WKKW.

Speed Mix -musli 
Zaprojektowane by 
spełnić potrzeby 
koni wymagających 
wydajnych źródeł energii. 
Wysokoenergetyczne 
musli zapewnia szybką 

dostawę energii dla koni bez względu na 
warunki konkretnej dyscypliny. Wyjątkowo 
smaczne i chętnie zjadane nawet przez 
wybredne konie.

PaSze dla koni SPortoWyCH _____

Super fibre Pencils 
-granulat do 
podawania w formie 
meszu 
Niskoenergetyczna pasza 
dla koni, które wymagają 
niskoskrobiowej, 

lekkostrawnej diety z powodu postoju w 
boksie lub nadwagi. Może być używana 
również jako częściowy zamiennik siana. 

RE-lEvE® -musli 
Dla sportowych koni, 
które nie tolerują 
wysokiego poziomu 
skrobi w diecie lub 
źle reagują na pasze 
zbożowe/owies. 

Mieszanka nie zawiera ziaren zbóż, pomaga 
zachować zrównoważony temperament i 
utrzymać zdrową pracę mięśni.

veteran Mix 
-musli 
veteran Pencils 
-granulat 
Mieszanka 
skomponowana by 
spełnić potrzeby 

koni starszych. Najwyższej jakości białko i dodatek 
przeciwutleniaczy pomaga opóźnić efekty 
starzenia się organizmu. Veteran Pencils -granulat 
jest przeznaczony do podawania po rozwodnieniu 
w formie meszu.

 

Pasze sPecjalne __________________

Stallion Plan 
-musli 
Mieszanka 
dostosowana do 
potrzeb ogierów 
kryjących. 
Skoncentrowana 

forma zapewnia dostawę składników 
poprawiających płodność i 
wydolność organizmu.

lewel Grow Mix -musli 
lewel Grow Pencils -granulat 
Mieszanka dla koni rosnących, skomponowana 
ze składników, które dają minimalną 
odpowiedź glikemiczną. Zapewnia 

Mare-Care -musli 
Mieszanka 
skomponowana 
specjalnie dla klaczy 
hodowlanych. 
Zapewnia wsparcie 
żywieniowe zgodne 

ze zwiększonymi potrzebami klaczy w 
trakcie późnej ciąży i podczas laktacji. 

PaSze dla koni HodoWlanyCH ____

Recoup 11 -musli 
Smaczne musli 
dla koni w lekkim 
treningu wyścigowym. 
Stanowi dobrą 
podstawę codziennego 
żywienia poza 

szczytem sezonu i w okresie 
przejściowym przed stosowaniem 
pasz wysokoenergetycznych. Pomaga 
utrzymać zrównoważony temperament.

Racehorse Cubes 
-granulat 
Wysokoskoncentrowana 
mieszanka dla koni 
wyścigowych w 
intensywnym treningu. 
Pomaga skrócić czas 

restytucji po wyścigu lub intensywnym 
wysiłku. Zaprojektowana by spełnić 
wysokie potrzeby energetyczne koni. 
Chętnie przyjmowana nawet przez 
wybredne konie.

Racing Prep 14 
-musli 
Mieszanka o szerokim 
zastosowaniu. Zapewnia 
dostawę składników, 
które pomagają 
utrzymać dobrą 

kondycję wysiłkową i wizualną. Zawiera 
dużo tłuszczu i wysłodków buraczanych, 
które są źródłem długouwalnianej 
energii. Dedykowana przede wszystkim 
koniom biegającym na długich i 
średnich dystansach.

Race 13 -musli 
Wysokoenergetyczne 
musli, skomponowane 
w sposób zapewniający 
dostawę energii z 
różnych źródeł w 
tym węglowodanów, 

tłuszczy i tzw “Super-fibres” czyli 
wysokostrawnego włókna. Polecany 
szczególnie sprinterom.

Kentucky Racing 
Balancer -musli 
Skoncentrowana 
mieszanka dla koni 
wyścigowych w pełnym 
treningu. Formuła 
dedykowana koniom 

żywionym owsem, stanowi jego 
doskonałe uzupełnienie. Wyrównuje 

PaSze dla koni WyśCigoWyCH __

Koncentraty  ____________________

PaSze PoPraWiająCe kondyCję 
Ciała i Wygląd __________________

Współpraca z Kentucky Equine Research daje nam możliwość ciągłego dostarczania unikalnych rozwiązań żywieniowych oraz przy wsparciu nauki ulepszania produktów, które wyraźnie zmieniają konie na lepsze.

Charlotte dujardin
2012 Individual and Team Gold 
Olympic Medallist

Pasze Podstawowe  _____________
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