
EQUISTRO ELYTAAN 
 
Wyrównywanie utraty elektrolitów w przypadku nadmiernego pocenia się.  
 
ELYTAAN jest dietetyczną mieszanką paszową uzupełniającą dla koni, zawierającą 
elektrolity, łatwo przyswajalne pierwiastki śladowe (w formie IPALIGO®), witaminy z 
grupy B oraz niezbędne aminokwasy.  
 

ZALECENIA DO STOSOWANIA: ELYTAAN pomaga przywrócić homeostazę wodno-
elektrolitową uzupełniając straty wody, elektrolitów i innych niezbędnych substancji 
odżywczych, zachodzące na skutek wzmożonej potliwości podczas intensywnego 
wysiłku (trening, zawody). Skraca czas regeneracji organizmu, podnosi wydolność 
fizyczną i wytrzymałość.  
 

SKŁAD: syrop cukrowy 28,6%, chlorek magnezu 18,7%, chlorek sodu 8,4%, chlorek 
potasu 2%, chlorek wapnia 1%.  
 
DODATKI/KG: Mieszanka pierwiastków śladowych: cynk (uwodniony glicynowy chelat 
cynku (postać stała)) (3b607) 1 160 mg, żelazo (glicynowy chelat żelaza(II), hydrat) 
(3b108) 200 mg, miedź (dihydrat chlorku miedzi(II) (3b403)) 188 mg, mangan (chlorek 

manganu, tetrahydrat) (3b501) 99 mg. Aminokwasy, ich sole i podobne produkty: L-
lizyna (monochlorowodorek L-lizyny, technicznie czysty (3c322)) 1 069 mg, DL-
metionina czysta technicznie (3c301) 1 067 mg. Witaminy, pro-witaminy i chemicznie 
dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu: niacynoamid (3a315) 716 mg, 
D-pantotenian wapnia (3a841) 713 mg. Substancje aromatyzujące: glicyna (2b17034) 
2 570 mg.  
 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: wilgotność 53%, popiół surowy 17,5%, chlorki 14%, sód 
3,6%, magnez 2,1%, włókno surowe 1,5%, potas 1,15%, białko surowe 0,9%, tłuszcz 
surowy 0,8%, wapń 0,43%, glukoza 0,2% , fosfor 0,1%. 
 
PODAWANIE:  
Konie: sposób podawania powinien być dostosowany do czasu trwania i 

intensywności ćwiczeń wykonanych przez konia (500 kg):  
lekki wysiłek (60-65 min. chodu, kłusu i galopu) - 45 ml;  
średni wysiłek (110-115 min. chodu, kłusu i galopu) - 90 ml;  
duży wysiłek (160-210 min. chodu, kłusu i galopu) - 150 ml;  
bardzo duży wysiłek (do 330 min. chodu, kłusu i galopu) - 300 ml.  
 

Zmieszać z paszą lub wodą. Podawać przez 1 do 3 dni po intensywnym poceniu się. 
Woda do picia musi być dostępna przez co najmniej 20 minut lub, korzystniej, przez 1 
godzinę po podaniu. Należy monitorować dalsze spożycie wody, a jeśli zauważy się 
niedostateczne przyjmowanie wody to należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii. 



Dodatkowe podawanie sodu i potasu w czasie podawania ELYTAAN powinno być 

uprzednio skonsultowane z lekarzem weterynarii. Należy zapewnić w dawce dziennej 
zbilansowany skład paszy. 
 
Ze względu na wysoką zawartość pierwiastków śladowych w mieszance, nie 
przekraczać 800 ml / konia o m.c. 500 kg / dzień. Należy dostosować się do lokalnych i 
międzynarodowych przepisów dotyczących zawodów i wyścigów konnych.  

Przed użyciem wstrząsnąć.  
Po użyciu szczelnie zamknąć.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.  
Najlepiej wykorzystać przed i numer referencyjny partii: na spodzie opakowania.  
Wyłącznie dla zwierząt.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 
Dystrybutor:  
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.,  
66-400 Gorzów Wlkp.,  
ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14. 


