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Zastosowanie
Konie sportowe Alfibre Oil /14/, Olympic Show Mix /22/, Quarter Horse Musli 

/24/, Harmonic Musli /26/, One Meal /30/, Rice Boost /34/, 
Beet Quick /38/, Day Complex Sport Musli /52/, Natural Herbal 
Mash /54/

Konie rekreacyjne Alfibre Regular /10/, Alfibre Lucerne /16/, One Meal /30/, 
Beet Quick /38/, Beet Mix /40/, Day Complex Musli /44/, 
Day Complex Light Musli /46/, Day Complex Pencils /48/, 
Day Complex Pencils Light /50/, Natural Herbal Mash /54/ 

Konie hodowlane Alfibre Lucerne /16/,  Breeding /32/, Rice Boost /34/, 
Day Complex Musli /44/, Natural Herbal Mash /54/ 

Konie chore Alfibre Regular /10/, Alfibre Digest /12/, One Meal /30/, 
Natural Herbal Mash /54/, Makuch z Czarnuszki /61/

Poprawa masy mięśniowej Alfibre Oil /14/, Quarter Horse Muslli /24/, Rice Boost /34/ 

Rodzaj Paszy
Koncentraty One Meal /30/, Rice Boost /34/
Pasze podstawowe Olympic Show Mix /22/, Quarter Horse Musli /24/, Harmonic 

Musli /26/,  Day Coplex Musli /44/, Day Complex Light Musli 
/46/, Day Complex Pencils /48/, Day Complex Sport Musli /52/

Sieczki Alfibre Regular /10/, Alfibre Digest /12/, Alfibre Oil /14/, Alfibre 
Lucerne /16/  

Pasze uzupełniające Beet Quick /38/, Beet Mix /40/, Natural Herbal Mash /54/
Zioła i suplementy Horsvit /58/, Sand Off /60/, Makuch z Czarnuszki /61/
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PRO-LINEN
Dlaczego właśnie Pro-Linen?
W Pro-Linen stawiamy tylko na naturalne żywienie koni i uwzględniamy ich indywidualne potrze-
by. Oddajemy w Twoje ręce szeroki wybór pasz i suplementów diety pochodzących z polskich 
upraw. Jesteśmy lokalnymi prekursorami idei naturalnego żywienia koni. Zależy nam na tym, aby 
konie były karmione w sposób jak najbardziej zbliżony do ich naturalnego sposobu odżywiania.

Dobro koni i ich właścicieli jest dla nas najważniejsze. Dlatego od samego początku opracowu-
jemy produkty w  porozumieniu z  hodowcami, zawodnikami i  ich trenerami. Konsultujemy się 
z  lekarzami weterynarii oraz ekspertami specjalizującymi się w naturalnym żywieniu. Uważnie 
słuchamy opinii Klientów i uwzględniamy je w naszych planach produkcyjnych.

Wyłącznie zdrowe
Tworzymy pasze z  wyselekcjonowanych surowców, a  także z  komponentów pochodzących 
z małych, lokalnych gospodarstw.

Bezpieczne i bez GMO
Większość naszych pasz i suplementów nie jest modyfikowana genetycznie (GMO free), nie za-
wiera chemii oraz konserwantów.

Zawsze świeże i pachnące
Wytwarzamy pasze i suplementy na bieżąco. Unikamy magazynowania, dzięki temu nasze pro-
dukty są zawsze świeże, smaczne i aromatyczne dla Twojego konia.

Wysokiej jakości
Komponenty naszych produktów wykorzystywane są w przemyśle spożywczym i farmaceutycz-
nym. Można je znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością i aptekach.

Stworzone z ekspertami
Formuły produktów opracowujemy we  współpracy z  ekspertami z  dziedziny weterynarii oraz 
z autorytetami dyscyplin jeździeckich.

Dopasowane do potrzeb
Wspieramy hodowców koni oraz jeźdźców zarówno w treningu sportowym, jak i w rekreacji. Ota-
czamy ich opieką, wspieramy i rozwiązujemy bieżące problemy.

Bogate we włókna
Dbamy o to, żeby w naszych paszach była jak najmniejsza ilość zbóż, a jak największa kompo-
nentów włóknistych, które stanowią główną dietę dziko żyjących koni. 

Poddane mikronizacji
Ziarna, które znajdują się w naszych mieszankach, poddawane są mikronizacji. Proces ten gwa-
rantuje pełną żelatynizację skrobi i poprawia strawność nawet powyżej 90%.

Społeczność Pro-Linen
Pro-Linen to coś więcej niż pasze i suplementy dla koni. To cały – związany z końmi – świat, 
do  którego zapraszamy wszystkich ich miłośników. Specjalnie dla nich stworzyliśmy platfor-
mę umożliwiającą dzielenie się wiedzą. Wspieramy rozwój osobistych talentów i kompetencji. 
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A  dodatkowo staramy się tworzyć klimat dobrej zabawy, 
w której też możesz wziąć udział.

Ambasadorzy Pro-Linen
Markę Pro-Linen osobiście popiera wielu utalentowanych 
i utytułowanych zawodników z każdej praktycznie dyscy-
pliny. Są wśród nich m.in.: Mściwoj Kiecoń, Katarzyna Mil-
czarek, Mariusz Kleniuk, Michalina Terlecka, Rafał Dolata, 
Dajana Pawlicka, Paulina Maciejewska, Małgorzata Morsz-
tyn, Natalia Badura, Zofia Czwojdrak, Katarzyna Wosik, 
Katarzyna Kaczmarek, Łukasz Krajewski, Rafał Krajewski.

Wśród ambasadorów Pro-Linen są również eksperci – le-
karze weterynarii, dietetycy, trenerzy i  fizjoterapeuci, jak 
np.  Anna Biazik, Robert Świątek, Katarzyna Hetmaniuk, 
Agnieszka Płaczkowska, Lidia Kacperska i Monika Damec.

Współpracujemy z  najlepszymi klubami jeździeckimi 
w Polsce (Agro-Handel Śrem), a także młodymi, ambitnymi 
klubami takimi jak Kraju Jumping Team. Konie należące 
do tych klubów są pod naszą stałą opieką żywieniową.

Dystrybutorzy
Pro-Linen to  rozbudowana sieć dystrybutorów w  całej 
Polsce. Informacje o  punktach sprzedaży są  na  bieżąco 
aktualizowane na  stronie www.pro-linen.pl  w  zakładce 
Dystrybutorzy.

Pro-Linen = zawsze świeże 
Nasze produkty są  produkowane na  bieżąco, ponieważ 
stosujemy zasadę pustego magazynu. Nie przetrzymu-
jemy produktów, aby nie traciły swoich walorów odżyw-
czych, smakowych oraz zapachowych. Pomagają nam 
w  tym specjalne akcje promocyjne. Dzięki nim towar nie 
zalega w magazynie dłużej niż 2 tygodnie od daty produk-
cji. Kiedy zbliża się 14 dzień, organizujemy atrakcyjną ak-
cję promocyjną, w wyniku której nasz magazyn znów staje 
się pusty i gotowy, aby wypełnić go nową partią świeżych 
produktów.

Kupuj świadomie 
Zwróć uwagę na źródła minerałów i probiotyków w paszy, 
którą stosujesz. Sprawdź, tylko najlepsze marki w  skła-
dach swoich produktów mają SEL-PLEX® i BIO-PLEX®. Ich 
skuteczność potwierdzona jest wieloletnimi badaniami.
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Pro Active Organic ComplexTM

Pro Active Organic ComplexTM – organiczne minerały i probiotyki dla koni
Chcesz zadbać o zdrowie swojego konia? Dostarczaj mu minerały, pierwiastki śladowe i probio-
tyki w najbardziej biodostępnej formie. Skorzystaj z mieszanek zawierających Pro Active Organic 
ComplexTM. Stosując je wpłyniesz na poprawę zdrowia swojego konia oraz zaoszczędzisz pienią-
dze dzięki efektywnemu wykorzystaniu paszy i zawartych w niej związków mineralnych.

Nowoczesne komponenty
W skład Pro Active Organic ComplexTM wchodzą komponenty charakteryzujące się najwyższą 
biodostępnością. Zastosowano specjalnie wyselekcjonowane pierwiastki śladowe oraz probio-
tyki, drożdże selenowe SEL-PLEX®, związki chelatowe BIO-PLEX® oraz Amino Care, żywe kultury 
drożdży otoczkowane Pro yeast liveTM.

Skuteczność poparta badaniami
Właściwa absorbcja komponentów z przewodu pokarmowego oraz efektywna dystrybucja w or-
ganizmie wynika z ich organicznych źródeł pochodzenia. Pro Active Organic ComplexTM jest dużo 
skuteczniejszy od tradycyjnych mieszanek mineralnych. Podczas tworzenia tej unikalnej formuły 
wykorzystano markowe komponenty, których jakość jest poparta blisko 20-letnimi badaniami.

SEL-PLEX®

SEL-PLEX® to organiczna forma drożdży selenowych charakteryzująca się najwyższą przyswa-
jalnością. Ta  formuła jako pierwsza została zatwierdzona przez Unię Europejską i  jako jedyna 
została poddana ocenie FDA. SEL-PLEX® to najgruntowniej przetestowana forma selenu orga-
nicznego. Działanie SEL-PLEX® poparte jest ponad 18-letnimi badaniami, które dowiodły szeroko 
pojętej poprawy stanu zdrowia i wyników hodowlanych zwierząt.
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Chelaty
Rozległe badania potwierdzają dużo wyższą przyswajalność chelatowych związków mineralnych 
od tych, które dostarczane są w tradycyjnej postaci. Dlatego zastosowano BIO-PLEX® oraz glicy-
nowe chelaty Amino CareTM.

BIO-PLEX®

BIO-PLEX® to organiczne mikroelementy (miedź, cynk, mangan i żelazo) tworzące postać chela-
tów. Występują w połączeniach z peptydami i aminokwasami, co umożliwia bardziej efektywne 
wchłanianie w jelicie i lepsze wykorzystanie przez zwierzęta.

Amino CareTM glicynowe związki chelatowe
Związki mineralne dostarczane do organizmu w postaci glicynowych chelatów charakteryzują 
się blisko 100% przyswajalnością. Kolejną korzyścią, jaką przynosi proces chelatyzacji, jest zo-
bojętnienie cząsteczek minerałów. Zapobiega to dezaktywacji witamin C, E oraz witamin z grupy 
B. Ponadto związanie tych cząsteczek z aminokwasem sprawia, że pomiędzy minerałami poda-
nymi w formie chelatów zanikają antagonizmy.

Pro yeast liveTM żywe kultury drożdży otoczkowane
Zastosowano także probiotyk w  postaci żywych kultur drożdży otoczkowanych bazujących 
na  szczepie Saccharomyces cerevisiae, wyodrębnionym ze  względu na  jego korzystny wpływ 
na środowisko mikroflory jelitowej u koni.
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SERIA PRO-LINEN ALFIBRE
ALFIBRE – zdrowe sieczki 
polecane przez wszystkich

Linia sieczek Pro-Linen AlfibreTM

Innowacyjne produkty, które zbliżają końską dietę do na-
turalnych zachowań żywieniowych występujących u dzi-
ko żyjących koni. Zaspokajają naturalne potrzeby konia, 
szczególnie kiedy ma ograniczony dostęp do pastwiska.

W  badaniach konsumenckich klienci najczęściej zwra-
cają uwagę na smak i aromat sieczek, dzięki czemu ko-
nie chętnie je  jedzą, a także na walory zdrowotne oraz 
fakt, że sieczki Alfibre zostały wypróbowane przez wiele 
osób, które często polecają je swoim znajomym.
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Pro-Linen Alfibre RegularTM 
– urozmaicona sieczka z lucerny
Aromatyczna i pobudzająca apetyt. Wzbogacona organicznymi minerałami, 
olejami, trawami niskocukrowymi i komponentami zasobnymi we włókna 
pokarmowe. Zdrowy dodatek diety spowalniający pobieranie paszy treściwej, 
sprzyjający procesowi żucia i wspierający procesy trawienne. Uzupełnia niedo-
bory wapnia, dostarcza wolno uwalnianej energii i minimalizuje ryzyko wystą-
pienia choroby wrzodowej. Pozwala zmniejszyć ilość owsa w diecie i minimali-
zować ryzyko nadpobudliwości. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: sieczka z lucerny, peletyzowana mieszanka traw niskocukrowych (m.in. tymotka łąkowa, 
kostrzewa czerwona, kupkówka pospolita), melasa z buraka cukrowego, łuska słonecznika, 
mieszanka olejów tłoczonych na zimno, odtłuszczone prasowane nasiona lnu, Pro Active Organic 
ComplexTM (żywe kultury drożdży otoczkowane Sacharomymyces Cerevisiae, organiczny selen 
SEL-PLEX®, związki chelatowe BIO-PLEX®, glicynowe chelaty: miedziowy, cynkowy, manganowy, 
żelazowy, kobaltowy).
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Pro-Linen Alfibre DigestTM  
– sieczka dla koni objętych ryzykiem choroby wrzodowej
Pomaga uregulować procesy trawienne i zminimalizować ryzyko wystąpienia 
choroby wrzodowej oraz innych dolegliwości na tle pokarmowym. Wykazuje 
wybitne właściwości buforujące pH żołądka oraz wspiera procesy regene-
racyjne śluzówki. Może pomóc ograniczyć spożywanie pasz zbożowych bez 
ryzyka utraty masy ciała i chęci do pracy. Dzięki suszowi z lucerny i trawom 
niskocukrowym z upraw znajdujących się w najczystszych regionach Polski jest 
źródłem wysokiej jakości włókien pokarmowych. Dodatek siemienia lnianego 
działa osłonowo, a naturalne oleje tłoczone na zimno zapewniają dodatkową 
dawkę wolno uwalnianej energii. Z unikalną formułą Natural Digest FormulaTM 
na bazie rokitnika (działającego łagodząco, wzmacniająco i przeciwzapalnie), 
witamin oraz mikro i makroelementów. Zawiera specjalną mieszanką aro-
matycznych i wzbogacających smak ziół, które regulują procesy trawienne 
i poprawiają apetyt.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: siekana lucerna, peletyzowana mieszanka traw niskocukrowych (m.in. tymotka łąkowa, 
kostrzewa czerwona, kupkówka pospolita), mieszanina olejów (sojowy, lniany, rzepakowy, 
z ostropestu, z lnianki, z pestek dyni), odtłuszczone prasowane nasiona lnu, melasa z buraka 
cukrowego, Natural Digest FormulaTM (owoc rokitnika, kurkuma, koper włoski, imbir, mięta pie-
przowa, Pro Active Organic ComplexTM, żywe kultury drożdży otoczkowane, SEL-PLEX®, związki 
chelatowe Bioplex®).
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Pro-Linen Alfibre OilTM  
– kaloryczna, smakowicie pachnąca sieczka
Smaczna, pachnąca, kaloryczna i poprawiająca apetyt. Na bazie lucerny pocho-
dzącej z certyfikowanych upraw. Bogata w wysokiej jakości włókna pokarmo-
we. Korzystnie wpływa na przyrost masy mięśniowej. Pomaga zmniejszyć ilość 
owsa w diecie zapewniając składniki budulcowe i energię. Spowalnia pobieranie 
paszy treściwej wydłużając proces przeżuwania. Zaprojektowana z myślą 
o koniach, które wolno przybierają na masie lub są w trakcie intensywnego 
treningu. Jest źródłem wysokiej jakości białka, przeciwutleniaczy i doskonale 
przyswajalnego wapnia. Obficie nasączona olejem sojowym i wzbogacona o wi-
taminę E i selen. Dodatek ziół poprawia jej walory smakowe oraz dietetyczne. 
Łuska słonecznika, siemię lniane i probiotyki korzystnie wpływają na procesy 
trawienne.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: siekana lucerna, olej sojowy, lucerna peletyzowana, odtłuszczone prasowane nasiona lnu, 
melasa z buraka cukrowego, łuska słonecznika, mięta pieprzowa, Pro Active Organic ComplexTM 
(żywe kultury drożdży otoczkowane Sacharomymyces Cerevisiae, organiczny selen SEL-PLEX®, 
związki chelatowe BIO-PLEX®, glicynowe chelaty: miedziowy, cynkowy, manganowy, żelazowy, 
kobaltowy).
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Pro-Linen Alfibre LucerneTM 
– naturalna, wolna od pyłu sieczka z lucerny
Specjalnie dobrana odmiany lucerny o wyjątkowym smaku i aromacie. W pełni 
naturalna, zdrowa, zawierająca dużą ilość włókna strawnego, bogata w białko, 
o najkorzystniejszym profilu aminokwasowym. Wolna od pyłu i bardzo wydajna 
(bez dodatku traw i słomy). Spowalnia pobieranie paszy treściwej i wydłuża 
proces przeżuwania. Można bezpiecznie podawać również z porcją paszy 
zbożowej, co będzie stymulować do przeżuwania i usprawni proces trawienia. 
Wspiera procesy układu pokarmowego. Zawiera duże ilości aminokwasów 
egzogennych i wapnia o wysokiej przyswajalności. Szczególnie polecana dla 
młodych, rosnących koni jak również klaczy źrebnych i karmiących. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: lucerna siekana, lucerna peletyzowana, melasa z buraka cukrowego, olej sojowy.
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Formuła Pro Active Organic ComplexTM

Sieczki Alfibre RegularTM, Alfibre DigestTM i Alfibre OilTM są wzbogacone o in-
nowacyjną formułę Pro Active Organic ComplexTM. Zawiera ona pierwiastki 
śladowe o najwyższej biodostępności oraz charakteryzuje się wybitnymi właści-
wościami probiotycznymi. Dzięki temu zapewnisz swojemu koniowi odpowied-
nie minerały i zadbasz o dobrostan jego układu pokarmowego. Integralnym 
składnikiem Pro Active Organic ComplexTM są żywe kultury drożdży otoczkowa-
nych oraz organiczna forma drożdży selenowych SEL-PLEX®.

Melasa Free
W trosce o zdrowie koni zagrożonych chorobami metabolicznymi wprowadzili-
śmy wersję sieczek Alfibre Melasa FreeTM (bez melasy) – Alfibre Lucerne Melasa 
FreeTM, Alfibre Oil Melasa FreeTM, Alfibre Regular Melasa FreeTM.

Rezygnując z tego dodatku i jednocześnie chcąc zachować wysokie walory 
smakowe oraz uniknąć pylistości sieczek zastosowaliśmy wyjątkową odmianę 
lucerny, która charakteryzuje się atrakcyjnym dla koni zapachem oraz grubszą 
frakcją łodyg i listków. Część sieczek Alfibre bez melasy urozmaiciliśmy ziołami 
oraz nasączyliśmy wartościowymi olejami, co sprawiło, że są jeszcze zdrowsze 
i smaczniejsze.
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SERIA PRO-LINEN 
SPECIALS
SPECIALS – mieszanki 
paszowe dopasowane 
do konkretnych dyscyplin  
jeździeckich
Indywidualne potrzeby wynikające z konkretnych dyscyplin 
i konkurencji jeździeckich wymagają specjalnego podejścia 
żywieniowego.

Mieszanki Pro-Linen zawierają unikalne formuły, które odpowia-
dają na potrzeby wynikające z rodzaju wysiłku, jakiemu zwierzę-
ta są poddawane. U niektórych trzeba zachować temperament 
pod kontrolą i jednocześnie utrzymać poziom energii niezbędny 
do wykonania postawionych im zadań. Inne – poddane dużym 
i zróżnicowanym obciążeniom – wymagają szybkiej regene-
racji, część z nich potrzebuje intensywnej rozbudowy masy 
mięśniowej. 
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Pro-Linen Olympic Show MixTM  
– innowacyjne rozwiązanie żywieniowe dla koni skokowych
Dobra jakość galopu, rozluźnienie i kontrolowany ruch naprzód to sekret optymal-
nych najazdów i odskoków. Do ich osiągnięcia potrzebna jest odpowiednia dawka 
energii bez efektu nadpobudliwości. Zapewnia ją Olympic Show Mix, który posiada 
bogaty skład oparty na innowacyjnych formułach. Zawiera również naturalne anty-
oksydanty pomagające w regeneracji mięśni, ścięgien oraz stawów, które ulegają 
obciążeniom podczas treningów skokowych. 
•  właściwy poziom energii, bez efektu nadpobudliwości (wysoka zawartość olejów)
•  wysoka koncentracja witamin E i C oraz selenu pochodzących z organicznych 

źródeł (SEL-PLEX®)
•  ochrona i regeneracja mięśni (antyoksydanty z naturalnych źródeł)
•  regeneracja przeciążonych stawów i ścięgien (owoce dzikiej róży)
•  poprawa kondycji (wysoce biodostępne związki mineralne z organicznych źródeł)
• obniżenie efektów stresu podczas wyjazdów na zawody (magnez)
• rozwój muskulatury (wartościowe białka)
• wsparcie dla sierści, włosia i kopyt (dodatek olejów)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: mikronizowane płatki jęczmienne, lucerna granulowana, mikronizowane płatki kukurydziane, 
suszone owoce (czarne porzeczki, jabłka), melasa z buraka cukrowego, olej sojowy, otręby ryżowe 
Rice BoostTM, siekana lucerna, łuska sojowa, łuska słonecznika, otręby pszenne, prasowane nasiona 
czarnego kminku, prasowane nasiona lnu, owoce dzikiej róży, sól, drożdże piwne, mieszanina olei 
tłoczonych na zimno (lniany, rzepakowy, rydzowy, z ogórecznika), Pro Active Organic ComplexTM 
(Pro yeast liveTM – żywe kultury drożdży otoczkowane, organiczny selen SEL-PLEX®, BIO-PLEX® 
glicynowe chelaty: miedziowy, cynkowy, manganowy, żelazowy, kobaltowy).

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Quarter Horse MusliTM  
– pasza dla koni ras AQH, Paints, Appalloosas
Pasza zaspokajająca potrzeby fizjologiczne oraz pokarmowe koni ras wykorzy-
stywanych w konkurencjach westernowych. Buduje masę mięśniową, dostarcza 
wolno uwalnianej energii, nie powoduje efektu nadpobudliwości i wspomaga szybką 
regenerację mięśni po treningu. Jest bogata w wysokiej jakości oleje oraz włókna 
pokarmowe, witaminy, mikro i makroelementy oraz związki mineralne pochodzące 
z organicznych źródeł. Nie zawiera owsa. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: mikronizowane płatki jęczmienne, lucerna granulowana, mikronizowane płatki kukurydziane, 
melasa z buraka cukrowego, susz z czarnej porzeczki, wytłoki jabłkowe, siekana lucerna, surowy olej 
sojowy, jęczmień ekstrudowany, wysłodki z buraka cukrowego, otręby ryżowe Rice BoostTM, łuska 
sojowa, otręby pszenne, prasowane nasiona lnu, łuska słonecznika, sól, drożdże piwne, susz z trawy 
łąkowej, mieszanina olei tłoczonych na zimno (lniany, rzepakowy, rydzowy, z ogórecznika, Pro Active 
Organic ComplexTM (Pro yeast liveTM – żywe kultury drożdży otoczkowane, organiczny selen 
SEL-PLEX®, BIO-PLEX® glicynowe chelaty: miedziowy, cynkowy, manganowy, żelazowy, kobaltowy).

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Harmonic MusliTM 
Pełnoporcjowa pasza, zaprojektowana tak, aby zaspokoić potrzeby pokarmowe 
i zachować pod kontrolą temperament u koni wykorzystywanych w konkurencji 
ujeżdżenia. Pomaga budować muskulaturę i regenerować mięśnie po treningu.
• doskonałe źródło wolo uwalnianej energii bez efektu nadpobudliwości
• optymalny skład (bez owsa) i innowacyjne formuły
•  Pro Active Organic ComplexTM – pierwiastki śladowe, minerały i probiotyki w naj-

bardziej biodostępnej formie
• podwyższona ilość organicznego selenu SEL-PLEX® 
•  wysoka zawartość witaminy E – naturalnego przeciwutleniacza w organicznej 

formie
•  naturalne witaminy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: mikronizowane płatki jęczmienne, lucerna granulowana, mikronizowane płatki kukurydziane, 
suszone owoce (czarna porzeczka, jabłka), melasa z buraka cukrowego, surowy olej sojowy, otręby 
ryżowe Rice BoostTM, siekana lucerna, łuska sojowa, łuska słonecznika, otręby pszenne, prasowane 
nasiona lnu, melisa, sól, drożdże piwne, mieszanina olei tłoczonych na zimno (lniany, rzepakowy, 
rydzowy, z ogórecznika), Pro Active Organic ComplexTM (Pro yeast liveTM – żywe kultury drożdży otocz-
kowane, organiczny selen SEL-PLEX®, BIO-PLEX® glicynowe chelaty: miedziowy, cynkowy, mangano-
wy, żelazowy, kobaltowy).

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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KONCENTRATY 
PRO-LINEN
Wystarczy niewielki dodatek, 
by osiągnąć wielkie rezultaty.
Skoncentrowane mieszanki Pro-Linen pozwalają na osiągnięcie 
zamierzonych celów żywieniowych bez konieczności wprowa-
dzania radykalnych zmian w diecie. Dedykujemy je koniom, 
których dieta oparta jest głównie na sianie i owsie lub innej 
paszy podstawowej. 

Stawiamy na naturalne komponenty, charakteryzujące się 
najwyższą biodostępnością, dzięki czemu mieszanki są przez 
zwierzęta efektywnie wykorzystywane. Stosując niewielkie 
porcje można cieszyć się zdrowiem i osiągnięciami koni. 

Koncentraty Pro-Linen pozwalają na skuteczne, proste, a za-
razem ekonomiczne karmienie, co przekłada się na wygodę 
w stosowaniu oraz oszczędność czasu i pieniędzy. 

28



P
R

O
D

U
K

T
Y

29



KO
NC

EN
TR

AT
Y 

PR
O-

LI
NE

N

30



Pro-Linen One MealTM 
Wszystko co najcenniejsze dla Twojego konia w jednym posiłku – skoncentrowana 
pasza dla koni w formie pachnącego owocami musli. Bogata w wysoko przyswa-
jalne składniki odżywcze pochodzące z organicznych źródeł. Organiczne formy 
witamin E i A, drożdże selenowe SEL-PLEX® oraz związki chelatowe BIO-PLEX® gwa-
rantują najwyższą przyswajalność witamin i minerałów. Dzięki temu możesz zasto-
sować mniejszą ilość mieszanki osiągając pożądany efekt. Przełoży się to na mniej-
sze obciążenie zarówno układu pokarmowego konia jaki i Twojego portfela.
•  100% dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały o najwyższej 

biodostępności
•  apetyczny, pachnący owocami posiłek 
• poprawa wyglądu i wydolności organizmu
• bez efektu nadpobudliwości
• poprawa blasku sierści oraz jakości rogu kopytowego
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: mikronizowane płatki jęczmienne, lucerna granulowana, mikronizowane płatki kukurydziane, 
suszone owoce (czarne porzeczki, jabłka), melasa z buraka cukrowego, olej sojowy, otręby ryżowe 
Rice BoostTM, łuska sojowa, łuska słonecznika, otręby pszenne, prasowane nasiona lnu, siekana lucer-
na, suszona marchew, sól, drożdże piwne, mieszanina olei tłoczonych na zimno (lniany, rzepakowy, 
rydzowy, z ogórecznika), żywe kultury drożdży otoczkowane Sacharomymyces Cerevisiae, kompleks 
chelatowy BIO-PLEX®, organiczny selen SEL-PLEX®.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl

31



KO
NC

EN
TR

AT
Y 

PR
O-

LI
NE

N

32



Pro-Linen BreedingTM 
Skoncentrowana pasza do podawania z owsem, zaspokajająca indywidualne 
potrzeby koni hodowlanych. Gotowe rozwiązanie, które bez konieczności wprowa-
dzania rewolucji żywieniowej przyniesie pożądane efekty. 
Zawiera specjalnie dobrane komponenty korzystnie wpływające na rozwój płodu, 
kondycję wysoko źrebnych klaczy i klaczy w laktacji oraz doskonale sprawdza się 
w żywieniu źrebiąt podczas intensywnego wzrostu. Dzięki starannie przemyślanej 
recepturze i skoncentrowanej formule idealnie sprawdza się jako uzupełnienie diety 
opartej na pastwisku, sianie i owsie. Większa koncentracja mieszanki gwarantuje 
o połowę mniejsze wydatki.
•  wysokiej jakości białko bogate w lizynę, treoninę i metioninę
•  stabilnie uwalniana energia nie dająca efektu nadpobudliwości
•  wysoka koncentracja witamin i minerałów
•  niska zawartość skrobi i cukrów
•  odpowiedni bilans wapnia i fosforu
•  innowacyjna formuła Pro Active Organic Complex™
•  strawność na najwyższym poziomie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: śruta sojowa, jęczmień, prasowane nasiona lnu, lucerna granulowana, otręby pszenne, łuska 
owsiana, suszone owoce (czarne porzeczki, jabłka), melasa z buraka cukrowego otręby ryżowe Rice 
Boost™, łuska słonecznika, sól, drożdże piwne, prasowane nasiona czarnego kminku, Pro Active 
Organic Complex™(Pro yeast live™ - żywe kultury drożdży otoczkowane, organiczny selen SEL-PLEX®, 
BIO-PLEX®, glicynowe chelaty: miedziowy, cynkowy, manganowy, żelazowy, kobaltowy).

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Rice BoostTM  
–  wzbogacone otręby ryżowe SEL-PLEX® skutecznie budują masę 

mięśniową
Idealne rozwiązanie, korzystnie wpływające na rozbudowę muskulatury oraz 
urozmaicające koński jadłospis o cenne mikro i makroelementy. Zawiera unikal-
ną formułę Pro Active Organic ComplexTM oraz wysoką koncentrację naturalnej 
witaminy E i organicznej formy Selenu SEL-PLEX®. Regularne stosowanie wpływa 
na prawidłową budowę, wzrost i funkcjonowanie aparatu mięśniowego, szybszą 
regenerację mięśni, poprawę stanu sierści i płodności, wzmocnienie rogu kopytne-
go. Produkt jest bogatym źródłem wolno uwalnianej energii, w pełni naturalnym, 
wolnym od środków chemicznych. Proces technologiczny, w którym powstaje 
koncentrat, gwarantuje jego wysoką wartość biologiczną.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: otręby ryżowe, łuska sojowa, węglan wapnia, Pro Active Organic ComplexTM.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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SERIA PRO-LINEN 
BEET
Szybkie i zbilansowane 
wysłodki buraczane. 
Zawierają wysokiej jakości włókna, które są konieczne do pra-
widłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Mogą 
stanowić uzupełnienie tradycyjnej diety lub być wprowadzone 
jako zamiennik owsa.

W odróżnieniu do zwykłych wysłodków zostały zaprojektowane 
tak, żeby ułatwić ich stosowanie. Są szybkie i łatwe w przygoto-
waniu – bez konieczności dodatkowego bilansowania otrębami 
pszennymi. 
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Pro-Linen Beet QuickTM  
– szybkie i zbilansowane wysłodki buraczane niemelasowane
Szybkie wysłodki buraczane niemelasowane są alternatywą dla karm treściwych 
i idealnym uzupełnieniem niedoborów w codziennym jadłospisie Twojego konia. 
Zawierają wysokiej jakości włókna, które są konieczne do prawidłowego funkcjo-
nowania układu pokarmowego. Są także źródłem wapnia i błonnika, dzięki czemu 
nadają się również dla klaczy karmiących i źrebiąt. Produkt jest rekomendowany 
również dla koni intensywnie pracujących, potrzebujących wolno uwalnianej energii 
oraz zwiększenia masy ciała; z alergią; mających problemy z układem oddecho-
wym; w słabiej kondycji; nie mających dostępu do pastwisk; starszych, mających 
problemy z uzębieniem; z problemami układu pokarmowego oraz tendencją 
do ochwatów jako dobry zamiennik owsa. W przeciwieństwie do zwykłych wysłod-
ków buraczanych Beet QuickTM są zbilansowane, mają optymalne proporcje wapnia 
do fosforu. Są ekonomiczne w stosowaniu, ponieważ nie trzeba dodatkowo używać 
otrębów pszennych. Stosując Pro-Linen Beat QuickTM zaoszczędzisz pieniądze oraz 
czas dzięki szybkiej metodzie przyrządzania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: wysłodki buraczane, łuska sojowa, otręby pszenne.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Beet MixTM  
– wysłodki buraczane z lucerną
Jeśli nie możesz swojemu koniowi umożliwić swobodnego dostępu do dobrej 
jakości pastwiska, idealnym rozwiązaniem jest Pro-Linen Beet MixTM – wysłodki 
buraczane z lucerną. Produkt szczególnie dobrze sprawdza się w żywieniu koni: 
w kiepskiej kondycji, potrzebujących zwiększenia masy ciała; sportowych, potrzebu-
jących zwiększenia masy ciała bez efektu nadpobudliwości; intensywniej pracu-
jących koni rekreacyjnych; koni z tendencjami do ochwatu; starszych, mających 
problemy z uzębieniem.
•  bogate źródło włókna roślinnego, białka i substancji mineralnych oraz witamin 

pochodzenia organicznego
•  optymalne proporcje między wysłodkami buraczanymi i lucerną
•  źródło wolno uwalnianej energii podczas okresu treningowego i startowego
•  łatwy, szybki w przygotowaniu, wartościowy pokarm
•  alternatywa dla mieszanek zbożowych
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: wysłodki buraczane, lucerna, trawa niskocukrowa, otręby pszenne.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Najstarsza i najczęściej kupowana linia pasz Pro-Linen. Wolne od owsa pasze 
pełnoporcjowe, które zaspokajają podstawowe potrzeby pokarmowe koni. 
Sprawdzają się w żywieniu koni nietrenowanych lub będących w lekkim i śred-
nim treningu. Charakteryzują się bogatym, ziołowym składem i unikalnym 
aromatem. Zawierają wszystkie niezbędne dla końskiego zdrowia składniki 
pochodzące z naturalnych źródeł.
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Pro-Linen Day Complex MusliTM  
– musli dla koni
Pełnowartościowa i lekkostrawna pasza dla koni bez dodatku owsa, która zaspo-
kaja wszystkie potrzeby żywieniowe konia. Wyjątkowy smak i aromat zawdzięcza 
najwyższej jakości składnikom i niepowtarzalnej kompozycji ziół. Jako uzupełnienie 
codziennej dawki witamin i minerałów polecana jest dla wszystkich koni. Może być 
stosowana jako podstawa diety konia sportowego oraz jako pełnoporcjowa pasza 
dla koni będących w mniej intensywnym treningu. Umiarkowany poziom energii 
i niewielka ilość skrobi w dawce chronią wierzchowce przed nadpobudliwością, 
dzięki czemu mogą one skupić się na stawianych im zadaniach.
• 100% dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały
• poprawa ogólnego wyglądu i blasku sierści
• wsparcie dla muskulatury
• ochrona przed nadpobudliwością
• aromatyczny i apetyczny posiłek
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: mikronizowane płatki jęczmienne, mikronizowane płatki kukurydziane, melasa z buraków cu-
krowych, sieczka z lucerny, wysłodki buraczane, siemię lniane prasowane, otręby ryżowe Rice BoostTM, 
łuski słonecznika, łuski sojowe, otręby pszenne, zioła (mięta pieprzowa, czosnek, jeżówka purpurowa), 
sól, drożdże piwne, susz z trawy łąkowej, mieszanina olei tłoczonych na zimno (lniany, rzepakowy, 
rydzowy, z ogórecznika), Pro yeast liveTM – żywe kultury drożdży otoczkowane, chelaty: miedziowy, 
cynkowy, manganowy, żelazowy.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Day Complex Musli LightTM  
– niskoenergetyczna pasza dla koni
Pasza wolna od owsa, zapewniająca minimalną ilość energii, a maksymalną ilość 
składników niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu. Polecana 
koniom w lekkim treningu oraz z tendencjami do nadwagi. Jest lekkostrawna i ni-
skoenergetyczna, dzięki czemu nadaje się dla koni z nadpobudliwością. Zaspokaja 
zapotrzebowanie na witaminy i minerały. Wpływa na poprawę wyglądu. Aromatycz-
ny zapach ziół oraz wyjątkowy smak mogą pobudzić apetyt nawet u największych 
niejadków. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: mikronizowane płatki jęczmienne, mikronizowane płatki kukurydziane, mieszanina olejów tło-
czonych na zimno, wysłodki buraczane, melasa z buraków cukrowych, otręby pszenne, łuska sojowa, 
łuska słonecznika, siemię lniane odtłuszczone, mieszanka traw niskocukrowych, sieczka z lucerny, 
mieszanka ziół.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Day Complex PencilsTM  
– pasza pełnoporcjowa dla koni
Pełnowartościowa i lekkostrawna pasza dla koni bez dodatku owsa. Jest tłoczona 
na zimno, dzięki czemu zachowuje wszystkie składniki odżywcze. Wyjątkowy smak 
i aromat zawdzięcza najwyższej jakości składnikom i niepowtarzalnej kompozycji 
ziół. Unikalna struktura pelletu zmusza konia do dokładnego przeżuwania, co ko-
rzystnie wpływa na proces trawienia. Nie zawiera substancji wiążących, dzięki cze-
mu jest bezpieczna dla konia. Pięknie pachnie i wyjątkowo smakuje. Przeznaczona 
dla wszystkich koni.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, drożdże piwne, wytłoki jabłkowe, mieszanina olei tło-
czonych na zimno, wysłodki buraczane, otręby ryżowe, melasa z buraków cukrowych, otręby pszenne, 
otręby owsiane.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Day Complex Pencils LightTM  
– pasza pełnoporcjowa dla koni
Pełnowartościowa i lekkostrawna pasza dla koni bez dodatku owsa. Jest tłoczona 
na zimno, dzięki czemu zachowuje wszystkie składniki odżywcze. Wyjątkowy smak 
i aromat zawdzięcza najwyższej jakości składnikom i niepowtarzalnej kompozycji 
ziół. Unikalna struktura pelletu zmusza konia do dokładnego przeżuwania, co ko-
rzystnie wpływa na proces trawienia. Nie zawiera substancji wiążących, dzięki cze-
mu jest bezpieczna dla konia. Pięknie pachnie i wyjątkowo smakuje. Przeznaczona 
dla wszystkich koni niepracujących oraz tych, które są w lekkim treningu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, mieszanina olejów tłoczonych na zimno, wysłodki bura-
czane, melasa z buraków cukrowych, otręby pszenne, łuska sojowa, łuska słonecznika, siemię lniane 
odtłuszczone, mieszanka traw niskocukrowych, sieczka z lucerny, mieszanka ziół.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Day Complex Sport MusliTM 
– musli dla koni
Pełnowartościowa ziołowa mieszanka dla koni intensywnie pracujących. Odpowied-
nio zbilansowana, z myślą o koniach sportowych. Opracowana przez ekspertów 
i doceniana przez najwybitniejszych jeźdźców. Zwiększa wytrzymałość, dostarcza 
wolno uwalnianej energii, jest łatwo przyswajalna i niezwykle smakowita.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: mikronizowane płatki jęczmienne, mikronizowane płatki kukurydziane, melasa z buraka, 
lucerna w postaci sieczki i granulatu, wytłoki lniane, otręby ryżowe Rice BoostTM, wysłodki z buraków 
cukrowych, otręby pszenne, mieszanina olejów (sojowego lnianego i słonecznikowego), łuski sojowe, 
łuski słonecznika, zioła (mięta pieprzowa, koper włoski czarny kminek, jeżówka purpurowa), sól, droż-
dże piwne, susz z trawy łąkowej, Pro Active Organic ColplexTM – żywe kultury drożdży otoczkowane 
Sacharomymyces cerevisiae, organiczny selen SEL-PLEX®, BIO-PLEX® glicynowe chelaty: miedziowy, 
cynkowy, manganowy, żelazowy.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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PRO-LINEN 
HERBAL MASH
Pro-Linen Natural Herbal MashTM  
– mesz dla koni
Idealny mesz dla koni o wspaniałym smaku, aromacie i odpo-
wiedniej śluzowatej konsystencji. Bogaty w starannie dobrane 
komponenty, w tym naturalne zioła i owoce pochodzące 
z gospodarstw specjalizujących się w uprawie roślin wykorzy-
stywanych do celów spożywczych i leczniczych. Podawany 
profilaktycznie wspiera procesy trawienne. Świetnie sprawdza 
się u koni wymagających regeneracji po intensywnym tre-
ningu czy przebytej chorobie. Pomaga budować odporność. 
Potrafi przywrócić apetyt nawet u największych niejadków, 
a w trakcie leczenia może posłużyć jako pomocny środek 
do przemycenia medykamentów. 
•  unikalna kompozycja ziół i suszów owocowych (rumianek, 

koper, pietruszka, mięta, kminek, czarna porzeczka)
•  wysoki udział kwasów tłuszczowych o korzystnym stosunku 

kwasów Omega 3 i Omega 6
•  naturalne probiotyki, żywe kultury drożdży ze szczepu Sac-

charomyces cerevisiae
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: otręby pszenne, prasowane nasiona lnu, mikronizowane płatki 
jęczmienne, suszone owoce (jabłka, porzeczki), pełne ziarna owsa, płatki 
kukurydziane, melasa z buraków cukrowych, zioła (mięta, koper ogrodowy, 
pietruszka, kminek, rumianek, czosnek), pełne nasiona lnu, wysłodki bura-
czane, susz z traw, susz z lucerny, mieszanka olejów tłoczonych na zimno 
(lniany, rzepakowy, rydzowy, dyniowy, z ostropestu, z lnianki), Pro Active 
Organic ComplexTM (Pro yeast liveTM żywe kultury drożdży otoczkowane, 
organiczny selen SEL-PLEX®, BIO-PLEX® glicynowe chelaty: miedziowy, 
cynkowy, manganowy, żelazowy, kobaltowy).

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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ZIOŁA I SUPLEMENTY

Główne składniki naszych ziół i suplementów to w pełni natural-
ne komponenty, które są również wykorzystywane w przemyśle 
spożywczym i farmaceutycznym. Można je znaleźć w sklepach 
ze zdrową żywnością i aptekach. Jako zdrowe i bezpieczne 
rozwiązania są chętnie wykorzystywane w ramach medycyny 
naturalnej. U koni korzystnie wpływają na procesy regeneracyj-
ne, uzupełniają niedobory witamin i minerałów oraz poprawiają 
układ odpornościowy.
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Pro-Linen Horsvit ComplexTM

Kompleks witamin i minerałów pochodzących z organicznych źródeł. Zaprojektowa-
ny z myślą o naszych warunkach klimatycznych i tradycjach żywieniowych dla tych, 
którzy chcą cieszyć się zdrowiem swoich koni, a jednocześnie uniknąć radykalnych 
zmian żywieniowych.

Codziennie stosowany zaspokaja potrzeby witaminowo-minerałowe u wszystkich 
koni. Szczególnie sprawdza się u zwierząt z ograniczonym dostępem do pastwi-
ska oraz u tych, których dieta oparta jest głównie na sianie i owsie. Dlatego nie 
musisz rezygnować z owsa, a pełnoporcjowe mieszanki paszowe możesz poda-
wać w mniejszych ilościach. Twój koń zachowa zdrowie, dobrą kondycję i wygląd, 
a Ty zaoszczędzisz czas i pieniądze. 

• wyposażony w unikalną formułę Pro Active Organic Complex™

• zawiera BIO-PLEX® i SEL-PLEX® (skuteczność komponentów poparta badaniami)

• posiada wysoką koncentrację selenu

• przystępna, owocowa forma pelletu zachęca konie do jedzenia 

•  korzystnie wpływa na układ odpornościowy, prawidłowy wzrost, metabolizm orga-
nizmu, poprawia stan sierści, skóry i rogu kopytowego

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skład: płatki jęczmienne, siekana lucerna, suszone owoce czarnej porzeczki, melasa z buraka cukro-
wego, otręby ryżowe Rice Boost™, łuska owsiana, otręby pszenne, prasowane nasiona lnu, sól, drożdże 
piwne, Pro Active Organic Complex™ (Pro yeast live™ - żywe kultury drożdży otoczkowane, organiczny 
selen SEL-PLEX®, BIO-PLEX® glicynowe chelaty: miedziowy, cynkowy, manganowy, żelazowy, kobaltowy).

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen ElectrolyteTM  
– elektrolity dla koni
Podczas wysiłku koń może stracić nawet do 15 l. płynów, a wraz z nimi jony waż-
nych pierwiastków, które zapewniają prawidłową funkcję nerwów, mięśni i gospo-
darki energetycznej. Koń, który utracił elektrolity, wykazuje objawy zmęczenia oraz 
braku koncentracji. Możesz temu zapobiec stosując Pro-Linen ElectrolyteTM, który 
gwarantuje skuteczne zbilansowanie równowagi elektrolitycznej podczas okre-
sów zwiększonej pracy lub podwyższonej temperatury. Kluczowe sole mineralne 
i magnez uzupełniają niedobory. Dodatek dekstrozy wyrównuje straty i wspomaga 
wchłanianie wody do wnętrza komórek.
• regeneracja po obciążeniu, przemęczeniu lub przy obniżonej odporności
• utrzymanie prawidłowych poziomów i proporcji jonów w okresie pracy
•  uzupełnienie strat elektrolitów wydalanych razem z potem podczas okresów 

podwyższonej temperatury, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim.
Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl

Pro-Linen Sand OffTM  
– preparat odpiaszczający i oczyszczający organizm
Sand OffTM to naturalny preparat, który może uwolnić końskie jelita ze złogów 
piaskowych i innych zanieczyszczeń. Wprowadzony do diety wspiera prawidłowe 
procesy trawienne oraz dba o mikroflorę jelitową. Zapiaszczenie oraz niestrawiona 
materia zalegająca w końskich jelitach jest przyczyną wielu groźnych chorób układu 
pokarmowego, od upośledzonego wchłaniania i niskiej perystaltyki do niedrożności, 
martwicy i perforacji jelita. Sand OffTM jest bogatym źródłem błonnika. Wytwarza 
śluz, który zamienia się w żel ułatwiający przesuwanie treści pokarmowej. Żel wyła-
puje ziarenka piasku, kamyki i inne zanieczyszczenia usuwając je z jelit. Może być 
zastosowany w regulowaniu wypróżniania u koni, zarówno w przypadkach luźnych 
jak i zbyt twardych stolców. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: siemię lniane, otręby pszenne, plantago psyllium, łuska plantago ovata.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl
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Pro-Linen Makuch z czarnuszkiTM

Produkt powstaje podczas pierwszego tłoczenia oleju, który jest tłoczony na zimno. 
Oprócz białka, błonnika i bogactwa wartościowych składników odżywczych zawiera 
frakcje oleiste i ponad 100 składników aktywnych. Można go stosować w codzien-
nej diecie koni, a także leczniczo i wspierająco w leczeniu wielu schorzeń (dermato-
zy, wypryski, choroby uczuleniowe, nieżyt oskrzeli, tchawicy, krtani i gardła, dychawi-
cę, przewlekłe i trudne do wyleczenia zakażenia bakteryjne, stany nieżytowe układu 
żółciowego, nieżyt przewodu pokarmowego, choroby pasożytnicze układu pokarmo-
wego, płciowego i skóry, bóle różnego pochodzenia, choroby wrzodowe). Wzmacnia 
układ odpornościowy, posiada działanie antyalergiczne, jest naturalnym środkiem 
przeciwbólowym, wykazuje działanie przeciwgrzybiczne, antybakteryjne, antywi-
rusowe, wspomaga procesy trawienne przewodu pokarmowego, działa ochronnie 
na wątrobę i żołądek, a także hamuje odczyny autoagresji immunologicznej.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: czarnuszka siewna odtłuszczona.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl

Pro-Linen Czosnek dla koniTM

Najwyższej jakości czosnek dla koni. Posiada certyfikat świadczący o braku mody-
fikacji genetycznych. Czosnek ma dobroczynny wpływ na cały organizm. Naturalnie 
wspomaga układ odpornościowy, pokarmowy i oddechowy. Działa bakteriobójczo 
oraz może być pomocny w niektórych infekcjach wirusowych i grzybiczych. Pole-
cany jest dla koni podatnych na schorzenia bakteryjne dróg oddechowych i układu 
pokarmowego. Podawany koniom przebywającym na pastwiskach zmniejsza liczbę 
ukąszeń. Pomaga w zwalczaniu pasożytów jelit. Może być podawany koniom ze 
skłonnościami do ochwatu i artretyzmu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skład: czosnek suszony.

Dowiedz się więcej: www.pro-linen-shop.pl

61



AKCJE PROMOCYJNE
Dla klientów kompletujących większe zamówienia przewidzieliśmy upusty. 

•  progi darmowej wysyłki – zaktualizowane informacje o tej formie promocji 
znajdują się na stronach www.pro-linen-shop.pl oraz www.pro-linen.pl

• oferta 15% rabatu dla stajni oraz ośrodków jeździeckich

•  hurtowe ceny dla zamówień w zbiorczych opakowaniach Big Bag 
– oferta na www.pro-linen-shop.pl

Dlaczego tworzymy takie akcje?
Zależy nam na tym, żeby produkty Pro-Linen były dla Twojego konia zawsze 
świeże, dlatego wprowadziliśmy zasadę produkcji na bieżąco. Towar powi-
nien opuścić nasz magazyn przed upływem 2 tygodni od daty produkcji. Trzy-
mamy się wysokich standardów, dlatego kiedy zbliża się 14 dzień po wypro-
dukowaniu, robimy wszystko, żeby pasze jak najszybciej opuściły magazyn. 
Dlatego co 2 tygodnie organizujemy AKCJE SPECJALNE. Mają one postać 
atrakcyjnych rabatów na cały asortyment Pro-Linen lub pokrywamy całkowite 
koszty wysyłki. W związku z tym, iż takich produktów w magazynie pozostaje 
niewiele, podczas organizowanych wyprzedaży są one ograniczone ilościowo.

Stale organizujemy akcje promocyjne na Facebooku i poprzez newslettery, takie jak 
cotygodniowe promocje na jeden produkt z atrakcyjnym rabatem. Przynajmniej raz 
w miesiącu organizujemy konkurs na FB z możliwością wygrania paszy lub atrakcyj-
nego kodu rabatowego na zakupy w www.pro-linen-shop.pl. Co 2 tygodnie rotacyjnie 
udostępniamy darmową wysyłkę lub 25% rabatu na produkty Pro-Linen.

Newsletter Pro-Linen
Zapisz się na naszą listę Subskrybentów i jako pierwszy otrzymuj ważne informacje na temat nowości 
i atrakcyjnych promocji objętych dużymi rabatami lub bezpłatną wysyłką.

Jeżeli promocje dotyczą całego asortymentu, pojawiają się tylko raz na jakiś czas i trwają zaledwie 
3 godziny. Niektóre z produktów są ograniczone ilościowo. Skorzystają więc ci, którzy dokonają zaku-
pu jako pierwsi!

Warto otrzymać informację prędzej i być szybszym od tych, którzy są poza listą mailingową. O niektó-
rych promocjach można dowiedzieć się tylko dzięki newsletterowi.

Oprócz atrakcyjnych promocji nasi Subskrybenci otrzymują również priorytetowy dostęp do wartościo-
wych treści, porad i specjalistycznych artykułów dotyczących żywienia koni.

Wejdź na stronę www.pro-linen.pl/promocje/newsletter, zapisz się i weź udział we wspólnej zabawie!
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Dowiedz się więcej na www.pro-linen.pl
Zadzwoń: + 48 71 321 54 97
Napisz: info@dtmhorses.com
DTM HORSES, Bartoszowa 25, 57-160 Borów

Zapytaj o nasze produkty u dystrybutora: 


