PRODUCTES: ELIT NUTRIENT
Us presentem els productes PINSOS JANÉ - JANEQUÍ de la gamma de competició i
alt rendiment.
Descobreix-los a www.janepinsos.com

ELIT NUTRIENT: cavalls d'alt rendiment esportiu
RESISTANCE MIX
Pinso per a maximitzar la resistència física i el
rendiment dels cavalls

Energia basada en olis vegetals.
Elevada proporció de fibra.
Concentració elevada de vitamina E, C i Seleni.
Alta concentració d'aminoàcids.
IDEAL PER A cavalls de raid que necessiten
energia d'alliberació lenta i una recuperació
muscular i metabòlica.

ENERGY MIX
Pinso per a cavalls a qui els falta xispa, amb un
14% de proteïna

Energia basada en midons.
Concentració elevada de proteïna de qualitat.
Proporció òptima de coure i zinc.
IDEAL PER A cavalls de competició que
necessiten energia d'alliberació ràpida cuidant
musculatura, lligaments i tendons.

DRESSAGE MIX
Pinso per a cavalls que necessiten concentració
en competició

Cereals en forma de flocs i polpa de fruites
deshidratades.
Manté un nivell d'energia òptim.
Incorporació de plantes aromàtiques com la
melissa, passiflora o lavanda.
Conté triptòfan, que regula ansietat i estrès.
IDEAL PER A cavalls de caràcter calent o nerviós
que necessiten energia però també control.

PRODUCTES: SPECIAL
Us presentem els productes PINSOS JANÉ - JANEQUÍ de la gamma de cavalls amb
necessitats especials: intoleràncies vàries, sèniors, etc.

SPECIAL: cavalls amb necessitats especials
BAIX MIDÓ
Pinso per a cavalls intolerants a dietes amb alt
contingut en midons

Aportació de manera protegida, per a una major absorció
d'oligoelements Zn, Fe i Cu.
Cereals en forma de flocs, per a millorar la regulació
digestiva.
IDEAL PER A cavalls amb intolerància al midó o la civada.

SENIOR MIX
Pinso per a cavalls que no estan en competició, amb
una mala condició corporal o amb problemes dentals

Concebut per a donar remullat amb aigua, tipus sopa.
Valors proteics elevats.
Aportació mineral de forma quelada.
IDEAL PER A cavalls adults amb dificultats per a digerir i
assimilar nutrients.

FREE SOJA
Pinso per a cavalls d'esport amb al lèrgia a determinats
components
Cereals en forma de flocs d'alta digestibilitat.
Enriquit amb àcids grassos Omega 3 beneficiosos pels
seus efectes anti-inflamatoris
IDEAL PER A cavalls amb intoleràncies a la pastanaga,
l'alfals, la soja, el blat de moro i la garrofa.

DIGESTIVE MIX
Pinso per a prevenir, ajudar i recuperar en problemes
digestius

Amb polpa de remolatxa, prebiòtic digestiu.
Afavoreix un adequat trànsit intestinal.
Es pot donar remullat.
IDEAL PER A cavalls amb digestions difícils.

PRODUCTES: CRIA I REPRODUCCIÓ
Us presentem els productes PINSOS JANÉ - JANEQUÍ de la gamma de poltres i
eugues en estat reproductiu

BREEDING AND REPRODUCTION: poltres i eugues
POLTRES GRANULAT
Pinso concebut per a poltres
complement de la llet materna

com

a

Conté proteïna làctica (sèrum de llet).
Format granulat indicat per a evitar problemes
d'obstrucció de l'esòfag.
Enriquit amb àcids grassos Omega 3
PENSAT PER A poltres de 0 a 5 mesos.

POLTRES MIX
Pinso en format muesli per a poltres a partir
dels cinc mesos

Nivells baixos de midó per a evitar incidències
de problemes ortopèdics de creixement.
Concentració elevada de proteïna de qualitat.
Elevada proporció de coure i zinc.
PENSAT PER A poltres de 5 a 30 mesos.

EUGUES MIX
Pinso per a eugues en estadi reproductiu

Cereals en forma de flocs per a millorar la
regulació digestiva.
Oligoelements Zn i Cu en forma protegida per a
una millor absorció.
Enriquit amb àcidos grassos Omega 3.
IDEAL PER A eugues en estadi reproductiu,
principalment al final de la gestació i durant el
període de lactació.

PRODUCTES: EQUINE NUTRITION
Us presentem els productes PINSOS JANÉ - JANEQUÍ per a cavalls amb règim de
treball baix, mig i alt

EQUINE NUTRITION: basic, efficient i premium
BASIC GRANULAT/ MIX
Pinso per a cavalls d'esport en règim de
treball baix (oci)

Indicat en aquells casos on l'aportació de la
ració farratgera és de mitjana o alta proteïna.
Disponible en format granulat (pellet) o mix
(muesli).
IDEAL PER A cavalls i ponis d'escola amb poca
feina.

EFFICIENT GRANULAT/ PLUS MIX
Pinso per a cavalls d'esport amb règim de
treball mig

Indicat en aquells casos on l'aportació de la
ració farratgera sigui de baixa proteïna.
Disponible en format granulat (pellet) o mix
(muesli).
IDEAL PER A cavalls i ponis amb feina d'intensitat
mitja.

PREMIUM GRANULAT/ PLUS MIX
Pinso per a cavalls d'esport amb règim de
treball alt

Equilibrat amb cereals d'exceŀlent aportació
energètica.
Amb un 14% de proteïna.
Disponible en format granulat (pellet) o mix
(muesli).
IDEAL PER A cavalls i ponis amb alta càrrega de
feina.

PRODUCTES: COMPLEMENTS
Us presentem els productes PINSOS JANÉ - JANEQUÍ de la gamma de complements i
suplements

COMPLEMENTS: extres per a un cavall feliç
JANEQUÍ SWEETS
Xuxes per a cavall, com a premi o recompensa

Disponible en quatre aromes diferents: poma, gerds,
meló i taronja.
Baix en sucres.
Presentació en cubells de 3 kg en format pellet.
IDEAL PER A agrair una feina ben feta.

RUMIMAX
Pinso complementari vitamínic mineral granulat

Aporta calç, fòsfor i microminerals.
Nivell òptim de vitamines i oligoelements.
Presentació en cubells de 4 kg en format pellet,
IDEAL PER A cavalls que no mengen pinso pero requereixen
un extra de minerals.

ALL DESHIDRATAT
Repel lent natural d'insectes

All pur (Allium sativum L.) seŀleccionat, pelat, tallat i
deshidratat.
Ajuda al cavall a mantenir el sistema immunològic
eficient.
Presentació en cubells de 3 kg en format microsèmola.
IDEAL PER A cavalls amb alta sensibilitat als insectes.

BIOTINA
Premescla vitamínica per a millorar la qualitat del casc

Necessari per a un correcte creixement i manteniment
de tots els teixits del cos.
Ajuda en problemes de pell i falta de brillantor al pelatge.
Presentació en cubells de 3 kg en format microsèmola.
IDEAL PER A cavalls amb cascos delicats.

PRODUCTES: COMPLEMENTS 2
GASTRO HORSE
Pellet complementari com a protector gàstric

Contribueix a estabilitzar la flora intestinal.
Estimula la digestió dels cavalls.
Presentació en cubells de 3,6 kg en format pellet.
IDEAL PER A cavalls amb tendència a llagues o digestions
complicades.

LLI EXTRUSIONAT
Complement per a una aportació extra d'energia

Ric en àcidos grassos Omega 3, que afavoreixen la
immunitat i salut cardiovascular.
Potencia un pelatge més brillant i lluent.
Presentació en cubells de 3 kg en format microsèmola.
EN COMPTE AMB la possibilitat de positiu en dopatge en
competicions oficials

BLOC MINERAL
Mineral granulat
Bloc bàsic amb un contingut extra en Oligoelements.
Contribueix a equilibrar les necessitats minerals diàries.
Ajuda a millorar les digestions, fertilitat i estat sanitari dels
animals.
Presentació en bloc de 10 kg.
IDEAL PER A penjar al box a total disposició de l'equí

SAL DE L'HIMÀLAIA
Bloc de sal de l'Himàlaia pura, 100 % natural.
Conté la totalitat dels 84 elements minerals
oligoelements necessaris per al cavall.
Afavoreix les funcions de l'organisme.
El color rosat és a causa del contingut en ferro.
Presentació en bloc de 5 kg.
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IDEAL PER A carregar les reserves d'electròlits després de
l'exercici

ENCENALLS
Llit vegetal per a box

Encenalls vegetals fets de flocs d'avet i pi, lliures de pols i
partícules fines.
Gran capacitat d'absorció.
Embalat en bosses de plàstic de 20 kg.
IDEAL PER A cavalls que mullen molt el llit del box.

