
Ürünleri Kataloğu



Atlara yaşamlarının farklı evrelerinde  
ideal besleme çözümleri sunuyoruz...

YAŞAM STİLİ

Yaşama Payı

Performans

Hafif Antrenman

Orta Derecede Antrenman

Ağır Antrenman

Gösteri

Kilo Almak Amacı ile

Damızlık

Gebeliğin İlk 250 günü

Gebeliğin Son 90 günü

Laktasyon

Aygırlar  -Aşım Zamanı

              -Aşım  Harici

Büyüyen Hayvanlar

Süt Emen Yavru Taylar

3-6 Ay

6 ay-1 yaş 

1 Yaş

1-2 yaş 

ÖNERİLEN  YEMLER

Pegasus 100

Pegasus 200, Optimum Mix Pleasure 

Pegasus 200, Optimum Mix Pleasure

Pegasus 200 + Athlete, Optimum Mix Sportive

Pegasus 200 + Athlete, Optimum Mix Sportive

Pegasus 100

Pegasus 200, Optimum Mix Pleasure

Pegasus 200 veya 300

Pegasus 200 + Athlete, Optimum Mix Sportive

Pegasus 100

Pegasus 300, Optimum Mix Advanced

Pegasus 300, Optimum Mix Advanced

Pegasus 300, Optimum Mix Advanced 

Pegasus 200, Optimum Mix Pleasure

Pegasus 200, Optimum Mix Pleasure





PEGASUS Taydan damızlığa  
iyi beslensinler...

PEGASUS 
•  Pegasus 100, fazla enerji harcamayan, ayrıca çiftlik ortamında   

    yeterince yeşil ot erişimi bulunmayan hayvanlara önerilir. 

• Pegasus 100, konkur atları ve hafif idman yapan (haftada 1-2 
kez kısa süreli binilen) atlar için geliştirilmiş ideal bir yemdir.

• Pegasus 200, performans ve gösteri atlarına, damızlık kısrak ve 
aygırlara, 350 kg üzeri taylara ve 3-4 yaşındaki atlara önerilir.

• Pegasus 300, yavrusunu emziren kısrağın ve tayın birlikte 
tüketebileceği dengeli bir üründür.

• Pegasus 300, tayların büyümeleri için gereksinim duydukları 
esansiyel amino asitlerce zenginleştirilmiştir.

• Taylar anadan ayrı besleniyorsa, 350 kg canlı ağırlığa ulaşana 
kadar Pegasus 300 yedirilir.

PEGASUS 
•  Pegasus 100, is offered for yearlings and horses that need less 

energy for light works and sportive activities.

• Pegasus 200 is offered for yearlings and horses that are for 
show, performance and breeding purposes.

• Pegasus 300 is offered for foals and weanlings. 
    Pegasus 300 is enriched with essential amino acids that foals 

need for growth. Weanlings should be fed with Pegasus 300 
until they reach to 350 kg body weight. Mare can be fed with 

 Pegasus 300 if both foal and mare is kept in the same place.





ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI
Pegasus 100;

• Makro-mikromineraller ve vitaminlerle desteklenmiştir.

• Prebiyotik ve probiyotiklerle desteklenmiştir. Böylece hassas 
olan sindirim sistemini korumaya yardımcı olur.

• Tek yönlü tahıl beslenmesi ile kıyaslandığında yağlanmayı önler.

Pegasus 200;

• İçeriğindeki prebiyotik ve probiyotik ile atların hassas olan 
sindirim sistemini korur ve sindirim sürecini büyük ölçüde 
kolaylaştırır.

• Optimum enerji seviyesine ve ideal protein-enerji dengesine 
sahip olup, makro-mikro minerallerce zenginleştirilmiştir.

Pegasus 300;

• Zengin protein ve ilave olarak dengeli yüksek enerji, organik iz 
mineraller ve vitaminler içeren bir yemdir.

FEATURES and BENEFITS
Pegasus 100;
•   Supported with macro-micro minerals and vitamins.
•   Contains prebiotic and probiotic inorder to sustain healthy     
     digestive system.

•   Comparing with one-way grain feeding, Pegasus 100 prevents     
     fattening.
Pegasus 200;
•   Contains prebiotic and probiotic inorder to increase the      
     digestibility of feedstuffs and sustain healthy digestive system.
•   Pegasus 200 contains balanced protein and energy sources. It 
     is supported by vitamins, macro and micro minerals.
Pegasus 300;
•   Pegasus 300 is supported with essential amino acids that foals 
     need for growth. It is rich in protein and additionally balanced 
     with high energy, vitamins and minerals.

PEGASUS Taydan damızlığa  
iyi beslensinler...
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Minimum ot  
(at/kg/gün)

At yemi (Pegasus 100) 
(at/kg/gün)

Eğer At Hafif İşlerde 
Çalıştırılıyorsa (at/kg/gün)

3,0

2,0

2,5

300

4,0

2,5

3,0

400

5,0

3,0

3,75

500

6,0

3,5

4,50

600

ATIN AĞIRLIĞI (KG)YEM TÜRÜ At ağırlığı (kg) 300 400 500 600

Aygırlar Pegasus 200 at/kg/gün

Damızlık (aşım zamanı) 3,0 3,5 4,0 4,5
Diğer zamanlar (aşım harici) 2,0 2,25 2,5 2,75

Damızlık kısraklar Pegasus 200 at/kg/gün

Kısraklar 2,0 2,25 2,5 2,75
Gebelik (son 90 gün) 2,5 3,5 4,25 5,0
Laktasyon 5,0 6,0 7,25 8,5

Performans ve gösteri atları Pegasus 200 at/kg/gün

Yaşam payı- fazla enerji  
harcanmadığı zamanlarda 2,0 2,25 2,5 2,75
Hafif antrenmanda* 2,5 2,75 3,25 3,50
Orta dereceli  antrenmanda* 3,0 3,5 3,75 4,0
Ağır antrenman* 4,25 5,0 5,75 6,5
Kondüsyon ilavesi** 1,25 1,5 1,75 2,0

* Bu değerler atın günde bir saat antrenman yaptığı kabul edilerek düzenlenmiştir.** Atın 
günde 500 g alması istendiğinde bu değerler önerilen miktarlara eklenmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ
•  Pegasus 100 ve Pegasus 200&300,
      25 Kg’lık kağıt ambalajlarda satışa sunumaktadır.

Tay ve Ana Beraber Yedirildiğinde

Tayın Canlı Ağırlığı (kg)

 50 100 150 200 250 300

Günlük Verilecek Pegasus 300 Miktarları

8,0-9,5 8,5-10,0 9,5-11,0 10,0-11,0 9,0-11,0 8,0-9,5

Yalnızca Taylara Yedirildiğinde

Tayın Ağırlığı (kg)

 150 200 250 300 350

Günlük Verilecek Pegasus 300 Miktarları

 3,5 3,75 4,0 4,0 4,25

PEGASUS Taydan damızlığa  
iyi beslensinler...

Pegasus 100 kullanım şekli Pegasus 200 kullanım şekli

Pegasus 300 kullanım şekli

Uyarı: Atların her 100 kg canlı ağırlıkları için 1-1,5 kg iyi kaliteli kuru ot tüket-
meleri tavsiye edilmektedir. Her bir atın kendine has özellikleri vardır ve bu 
özelliklere uygun olarak beslenmelidir.Tablolardaki tüm miktarlar yol göstericidir 
ve atın ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanmalıdır. Tavsiye edilen günlük 
miktarlar, 2 veya daha fazla öğünde verilmelidir.



Horses at low activity
 

Horses for light works

2,0

2,5

300

2,5

3,0

400

3,0

3,75

500

3,5

4,5

600

Live weight of horse Live weight of horse (kg) 300 400 500 600

Stallions Suggested Daily Amount of Pegasus 200 (kg)

Stallions (breeding season) 3,0 3,5 4,0 4,5

Stallions (non breeding season)  2,0 2,25 2,5 2,75

Mares Suggested Daily Amount of Pegasus 200 (kg)

Mares 2,0 2,25 2,5 2,75
Pregnancy (last 90 days) 2,5 3,5 4,25 5,0
Lactation 5,0 6,0 7,25 8,5

Performance & show horses     Suggested Daily Amount of Pegasus 200 (kg)

Maintenance 2,0 2,25 2,5 2,75
Light training* 2,5 2,75 3,25 3,50
Medium training* 3,0 3,5 3,75 4,0
Intensive training* 4,25 5,0 5,75 6,5
To increase body condition score** 1,25 1,5 1,75 2,0

* Recommendations are made upon assuming 1 hour training
** These amounts should be fed in addition to ration in order to gain 500 g/day

If mare and foal kept together

Live weight of foal (kg)

 50 100 150 200 250 300

Suggested Daily Amount of Pegasus 300 (kg)

8,0-9,5 8,5-10,0 9,5-11,0 10,0-11,0 9,0-11,0 8,0-9,5

If foal is seperate

Live weight of foal (kg)

 150 200 250 300 350

Suggested Daily Amount of Pegasus 300 (kg) 
3,5 3,75 4,0 4,0 4,25

 Suggested Feeding Programme 
for Pegasus 100

 Suggested Feeding Programme 
for Pegasus 200

 Suggested Feeding Programme 
for Pegasus 300

Warning: A minimum of 1-1.5 kg good quality hay is recommended per 100 
kg of body weight. Clean water must be available at free choice. Each horse is 
unique and must be fed accordingly. The following amounts are guidelines and 
may be adjusted to meet the needs of your horse.The recommended amount 
must be given in two or more servings each day.



ATHLETE Şampiyonların 
beslenme desteği...

• Ağır antrenman yapan, kondisyon kazanması gereken, gösteri amaçlı 
yetiştirilen ve yarışa hazırlanan atlara önerilen yüksek enerjili yem 
ilavesidir.

• Atların özellikle yarış ya da ağır antrenman stresi altında olduğu 
zamanlarda, yemlerine ilave edebileceğiniz bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
• Prebiyotik ve probiyotiklerin yanı sıra, organik iz elementler, makro 

mineraller ve vitaminlerle desteklenmiştir.
• Atın vücut rezervlerinin korunmasını ve yenilenmesini sağladığı gibi 

yarış veya ağır antreman stresini azaltır.
• Kas dokusunun gelişmesi için gerekli proteini temin eder ve atın 

gereksinim duyduğu kalsiyum, fosfor ve iz elementlerini dengeli olarak 
içerir.

• İçeriğinde bulunan prebiyotik ve probiyotikler ile hassas olan sindirim 
sisteminin korunmasına yardımcı olur.

• Pelet formundadır, lezzetli ve iştah açıcıdır, yem tüketiminde herhangi 
bir sorun çıkarmaz.

•  The perfect high energy feed supplement which will be added to 
horse diet, especially during races, heavy trainings and breeding 
seasons.

FEATURES & BENEFITS
•  Athlete is enriched with macro minerals, organic trace minerals and 

vitamins along with probiotic and prebiotic.

•  Athlete reduce race and heavy training stress while maintaining the 
body reserves of the horse.

•  Athlete provide the protein necessary for muscle development. 
Athlete also contains the necessary calcium, phosphorus and micro 
elements in balance which horse needs.

•  Contains prebiotic and probiotic inorder to increase the digestibility 
of feedstuffs and sustain healthy digestive system.

•  Athlete is a pellet feed supplement which is high in energy, tasty and 
appetizing product.

ham protein  
içerir...

Athlete

%16
ham protein  

içerir...

Athlete
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ATHLETE Şampiyonların 
beslenme desteği...

KULLANIM ŞEKLİ
• Optima Athlete yemine geçiş alıştırılarak ve günde 250-500 gr 

arttırılarak yapılmalıdır.
• Tüketim miktarı günlük yedirilen Pegasus 200 miktarının %50’sini 

hiçbir zaman geçmemelidir.
• Athlete yemi ile yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ve 

iyi kalitede ota ulaşmaları sağlanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ
• 25 Kg’lık kağıt ambalajda.

Ağır Antrenman ve Yarış Hazırlığı Dönemi 2,5
Gösteri Atları 1,0
Aygırlar (Aşımın 2 Ay Öncesinden İtibaren) 2,5
Kısraklar (Aşımın 2 Ay Öncesinden İtibaren) 2,0

Önerilen Miktarlar (kg/gün)

Heavy training and pre-race period 2,5
Recretional horses 1,0
Stallions, starting 2 months before breeding season 2,5
Brood mares, starting 2 months before breeding season 2,0

Suggested Amounts (kg/day)

GÜN
1-6
7-9

10-12
13-15
16-18

ATHLETE /GÜN
0,5 kg
0,75 kg
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg

Alıştırma Programı

Day
1-6
7-9

10-12
13-15
16-18

Kg/day
0,5 kg
0,75 kg
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg

Transition Program

A minimum of 1-1.5 kg good quality hay is recommended per 100 kg of 
body weight. Clean water must be available at free choice. Each horse is 
unique and must be fed accordingly.

The following amounts are guidelines and may be adjusted to meet the 
needs of your horse. The recommended amount must be given in two or 
more servings each day.

SUGGESTED FEEDING PROGRAMME 
FOR ATHLETE





OPTIMUM MIX Sağlıklı, süratli,  
güçlü atlar için...

Optimum Mix Sportive
• Atların özellikle yarış ya da ağır antrenman dönemlerinde veya aşım 

esnasında kullanılması önerilen yüksek performans yemidir.
• Ezilmiş ve işlenmiş tahıllar, protein kaynakları ve lezzeti arttırıcı ham 

maddeler ile hazırlanmış olan karma bir yemdir.

Ambalaj Şekli
• 20 Kg’lık kağıt ambalajda.

Optimum Mix Advanced
• Yavrusunu emziren kısrak ve tayın beraber tüketebileceği dengeli bir 

yemdir.
• Tayların büyümeleri için gereksinim duydukları esansiyel amino 

asitlerce desteklenmiş, zengin protein ve ilave olarak dengeli yüksek 
enerji, vitamin ve mineralleri içerir.

• Ezilmiş ve işlenmiş tahıllar, protein kaynakları ve lezzeti arttırıcı ham 
maddeler ile hazırlanmış olan karma bir yemdir.

• Pegasus 300 yeminin mix formda muadilidir. 

Optimum Mix Pleasure
• Performans ve gösteri atlarına, damızlık kısrak ve aygırlara, 350 kg 

üzeri ve 1-2 yaşlı taylara ve 3-4 yaşındaki atlara önerilen bir yemdir.
• Ezilmiş ve işlenmiş tahıllar, protein kaynakları ve lezzeti arttırıcı ham 

maddeler ile hazırlanmış olan karma bir yemdir.
• Pegasus 200 yeminin mix formda muadilidir.

Optimum Mix Sportive
•   Recommended to be used especially during races, heavy trainings 

and breeding seasons.
•   This mix feed is prepared by using processed grains, protein 

concentrates and appetizing ingredients.
•   Optimum Mix Sportive is an equivalant product to Athlete.

Optimum Mix Advanced
•   Both foal and lactating mare can be fed with Optimum Mix 

Advanced.
•   Optimum Mix Advanced is enriched with essential amino acids,     
     vitamins and minerals that foals need for growth.
•   Optimum Mix Advanced is prepared by using processed grains, 

protein concentrates and appetizing ingredients.
•   Optimum Mix Advanced is an equivalant product to Pegasus 300.

Optimum Mix Pleasure
•   Optimum Mix Pleasure is offered for yearlings and horses that are 

for show, performance and breeding purposes.
•   Optimum Mix Pleasure is prepared by using processed grains, 

protein concentrates and appetizing ingredients.
•   Optimum Mix Pleasure is an equivalant product to Pegasus 200.





OPTIMUM MIX Sağlıklı, süratli,  
güçlü atlar için...

ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI
Optimum Mix Sportive;

• Atın vücut rezervlerinin korunmasını ve yenilenmesini sağladığı gibi 
yarış ve ağır antrenman stresini azaltır.

• Kas dokusunun gelişmesi ve korunması  için gerekli proteini sağlar ve 
atın gereksinim duyduğu kalsiyum, fosfor ve iz elementlerin dengeli bir 
şekilde alınmasını sağlar.

• Optimum Mix Sportive yemine geçiş alıştırılarak yapılmalıdır.

Optimum Mix Advanced;

• Taylar anneden ayrı besleniyorlarsa, 350 kg canlı ağırlığına ulaşana 
kadar Optimum Mix Advanced ile beslenmelidir.

Optimum Mix Pleasure;
• İdeal enerji ve protein dengesine sahiptir, makro-mikro minerallerce 

desteklenmiştir.
•   Her 3 ürün prebiyotik, probiyotik ve organik iz mineraller içerir.

FEATURES and BENEFITS
Optimum Mix Sportive;
•  High performance feed for race horses during derby seasons or 
    tough training / excercise.
•  A mixed feed including cereals, protein sources and flavouring
    ingredients.
•  Mixed form equivalent of Athlete feed.

Optimum Mix Advanced;
•   A well-balanced feed additive for the breastfeeding mare and foal

• Protein-entiched feed, containing esential amino acids, high energy, 
vitamines and minerals for growing foals.

• A mixed feed including cereals, protein sources and flavouring 
ingredients.

• Mixed form equivalent of Pegasus 300 feed.

Optimum Mix Pleasure;
•   Recommended feed for performance and show horses, broodstock 

mares and stallions, as well as horses >300 kg in weight, 1-2 year 
old foals, and 3-4 year old horses

•   A mixed feed including cereals, protein sources and flavour 
ingredients.

•   Mixed form equivalent of Pegasus 200 feed.
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OPTIMUM MIX Sağlıklı, süratli,  
güçlü atlar için...

Ağır Antrenman ve Yarış Hazırlığı Dönemi 2,5

Gösteri Atları 1,0

Aygırlar (Aşımın 2 Ay Öncesinden İtibaren) 2,5

Kısraklar ( Aşımın 2 Ay Öncesinden İtibaren) 2,0

Önerilen Miktarlar (kg/gün)

GÜN 

1-6
7-9

10-12
13-15
16-18

Optimum Mix 
Sportive/GÜN

0,5 kg
0,75 kg
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg

Alıştırma Programı

Optimum Mix Sportive

Optimum Mix Pleasure

Optimum Mix Advanced

Tay ve anası beraber yem tükettiklerinde

Tayın Canlı Ağırlığı (Kg)

Optimum Mix Advanced (Kg/gün)

Yalnızca taylar için

Tayın Canlı Ağırlığı (Kg)

Optimum Mix Advanced (Kg/gün)

  

 50 100 150 200 250 300

8,0-9,5 8,5-10,0 9,5-11,0 10,0-11 9,0-11 8,0-9,5

  

150 200 250 300 350

3,5 3,75 4,0 4,0 4,25

At ağırlığı (kg) 300 400 500 600

Aygırlar Optimum Mix Pleasure at/kg/gün

Damızlık (aşım zamanı) 3,0 3,5 4,0 4,5
Diğer zamanlar (aşım harici) 2,0 2,25 2,5 2,75

Damızlık kısraklar Optimum Mix Pleasure at/kg/gün

Kısraklar 2,0 2,25 2,5 2,75
Gebelik (son 90 gün) 2,5 3,5 4,0 4,25
Laktasyon 5,0 6,0 7,25 8,5

Performans ve gösteri atları Optimum Mix Pleasure at/kg/gün

Yaşam payı- fazla enerji  
harcanmadığı zamanlarda 2,0 2,25 2,5 2,75
Hafif antrenmanda* 2,5 2,75 3,25 3,50
Orta dereceli  antrenmanda* 3,0 3,5 3,75 4,0
Ağır antrenman* 4,25 5,0 5,75 6,5
Kondüsyon ilavesi** 1,25 1,5 1,75 2,0

* Bu değerler atın günde bir saat antrenman yaptığı kabul edilerek düzenlenmiştir.
** Atın günde 500 g kilo alması istendiğinde bu değerler önerilen miktarlara eklenmelidir.

Uyarı: Atların her 100 kg canlı ağırlıkları için 1-1,5 kg iyi kaliteli 
kuru ot tüketmeleri tavsiye edilmektedir. 
Her bir atın kendine has özellikleri vardır ve bu özelliklere uygun 
olarak beslenmelidir.Tablolardaki tüm miktarlar yol göstericidir ve 
atın ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanmalıdır. Tavsiye edilen 
günlük miktarlar, 2 veya daha fazla öğünde verilmelidir.



Optimum Mix Pleasure
Live weight of horse (kg) 300 400 500 600

Stallions Suggested Daily Amount of Pleasure (kg)

Stallions (breeding season) 3,0 3,5 4,0 4,5

Stallions (non breeding season) 2,0 2,25 2,5 2,75

Mares Suggested Daily Amount of Pleasure (kg)

Mares 2,0 2,25 2,5 2,75
Pregnancy (last 90 days) 2,5 3,5 4,25 5,0
Lactation 5,0 6,0 7,25 8,5

Performance and show horses Suggested Daily Amount of 

Pleasure (kg)

Maintenance 2,0 2,25 2,5 2,75
Light training* 2,5 2,75 3,25 3,50
Medium training* 3,0 3,5 3,75 4,0
Intensive training* 4,25 5,0 5,75 6,5
To increase body condition score** 1,25 1,5 1,75 2,0

* Recommendations are made upon assuming 1 hour training
** These amounts should be fed in addition to ration in order to gain 500 g/day

Warning: A minimum of 1-1.5 kg good quality hay is recommen-
ded per 100 kg of body weight. Clean water must be available at 
free choice. Each horse is unique and must be fed accordingly. 
The following amounts are guidelines and may be adjusted to 
meet the needs of your horse.The recommended amount must be 
given in two or more servings each day.

 

1-6
7-9

10-12
13-15
16-18

Kg/dayDay

Transition Program

Optimum Mix Sportive

 

0,5 kg
0,75 kg
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg

Heavy training and pre-race period             2,5

Recretional horses             1,0

Stallions, starting 2 months before breeding season            2,5

Brood mares, starting 2 months before breeding season          2,0

Suggested Amounts (kg/day)

Optimum Mix Advanced

If mare and foal kept together

Live weight of foal

Live weight of foal

If foal is seperate

  

 50 kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg

8,0-9,5 8,5-10,0 9,5-11,0 10,0-11 9,0-11 8,0-9,5

  

150 kg 200 kg 250 kg 300 kg 350 kg

  3,5 3,75  4,0 4,0 4,25

Suggested Daily Amount of Advanced (kg)

Suggested Daily Amount of Advanced (kg)



BIOTIN PLUS ZINC Sağlık sorunlarının 
çözüm desteği...

• Biotin Plus, atların tırnak çatlağı, kırığı, yumuşaması, furbur, ökçe 
darlığı, çatal atrofisi, taban ve çatal çürümesi, taban ezilmesi ve 
aşınması, düz tabanlık, tırnak operasyonları, kıl dökülmeleri ve deri 
problemlerine karşı kullanılan bir yem üstü ilavesidir. 

• Günlük kullanım miktarı hayvan başına günde 50 gr’dır.

KULLANIM ŞEKLİ

• It is a feed supplement for healthier skin and hoof of your horses. 
•   Recommended at 50 gr per horse per day.

    Guaranteed Analysis (%) of Biotin Plus Zinc

Kuru Madde 

Ham Protein

Ham Selüloz

Ham Kül

Fosfor

NaCl

Kalsiyum

Sodyum 

88.0

16.0

  8.0

12.0

  0.8

  1.0

  1.2

  0.3

%BESİN MADDESİ

Sindirilebilir Enerji

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

Biotin

Zinc (Organik Çinko) 

13.0 MJ/Kg

13000 IU/Kg

1300 IU/Kg

220 mg/Kg

400 mg/Kg

7.5 g/Kg

BESİN MADDESİ

Dry Matter

Crude Protein

Crude Fiber

Calcium

Phosphorus

NaCl

Sodium

88.0

16.0

  8.0

12.0

  0.8

  1.0

  0.3

%NUTRITION

Digestible Energy

Vitamin A

Vitamin D3 

Vitamin E

Biotin

Zinc

13.0 MJ/kg

15,000 IU/kg

  2,500 IU/kg

  30 mg/kg

400 mg/Kg

  7.5 g/Kg

NUTRITION

AMBALAJ ŞEKLİ

• 2.5 Kg’lık plastik kovalarda.

PACKAGING

• Biotin Plus Zinc is sold in 2.5 kg packages.





CALCIO-VIT COMPLETE
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
•  Yulaf ve arpaya dayalı besleme yapan tüm at yetiştiricileri için özel 

üretilmiştir. 

•  Biyotin, çinko dahil bir atın tüm vitamin-mineral ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

•  Ürün; tahıla dayalı besleme yapıldığında açığa çıkan vitamin-mineral 
eksikliğini giderir. 

•  Atların tüm yaşam dönemleri için ihtiyaç duydukları makro ve mikro 
mineraller ile vitamin ihtiyaçlarını karşılar.

KULLANIM ŞEKLİ
•  Kullanılan tahılın her bir kg’ı için 40 gr Calcio-Vit Complete kullanılmalıdır. 

Örneğin; yetişkin bir atın rasyonunda 5 kg yulaf varsa bu atın 200 gr Calciovit 
Complete kullanması gerekir. Tayların 75-100 gr/gün, yetişkin atların 150-200 
gr/gün tüketmesi yeterlidir.

FEATURES and BENEFITS
•  Calciovit Complete is rich in macro-micro minerals and vitamins.

•  Especially formulated to provide necesssary vitamins and minerals 
 for horses mainly fed with grains (oat, barley).

SUGGESTED USAGE
•  It is suggested to be used 40 g/day for each kg of grain fed. If 5 kg oats 
 are fed daily, 200 grams of Calciovit Complete should be fed.

•  In general, 75-100 g/day is recommended for foals and 150-200 g/day 
 is recommended for adult horses.
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Vitaminler

A
D3
E

B1
B2
B3
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Pantotenik asit
Biyotin
Vit B12
Kolin
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850000
125000
3500
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340
850
210
500
110
0.85
8500



• Turbo Wings, yüksek kaliteli besin maddeleri ile yüksek performas katkılarını 
beraber içeren özel bir formüldür.

• Yoğun antrenman ve yarış koşullarında oluşan oksidatif stresin neden 
olduğu zararların önüne geçmek için kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI

• Süperoksit dismutaz enzimi, E vitamini, organik selenyum, beta karoten, yanı 
sıra rasyon sindirimini ve sindirim sistemini olumlu yönde etkileyen prebiyotik 
canlı maya (Saccharomyces cerevisiae) içerir.

• Beta karoten, vitamin ve iz minerallerden oluşan içeriği ile üreme 
performansını iyileştirmeye destek olur.

• Yüksek düzeyde ve kaliteli bitkisel yağ içeriği ile enerji ihtiyacının 
karşılanmasına katkı sağlarken, yarış performansını da iyileştirir.

• Doğal yağlı pirinç kepeği içerdiği için doğal anabolizan gama orizanol 
kaynağıdır.

• Whey protein (peynir altı suyu) ve soya küspesi içeriği ile kaliteli, yüksek 
sindirilebilir protein ve amino asit ihtiyacını karşılar.

KULLANIM ŞEKLİ

• Yarışlara 10 gün kala başlanarak ve yarıştan 5 gün sonraya kadar devam 
edilerek 500 gr/at miktarında kullanılır. Kullanım süresince aynı miktarda yem 
rasyondan çıkarılır.

• Yarış günü koşudan 4-5 saat önce son öğün olarak tek başına verilmesi 
ürünün olumlu etkisini artırır.

• Nakil stresini azaltmak amacıyla, nakilden 1 hafta önce 250 gr/at/gün 
miktarında kullanılmaya başlanır.

• Mera desteği alamayan, hafif ve orta idman yapan atlarda 150 gr/gün 
ölçüsünde kullanılır.

• Aşım dönemlerinde, aygır ve kısraklara günlük 250 gr/at ölçüsünde verilir.

• Turbowings is used in order to decrease the harmful effects of oxidative 
stress which is caused by heavy training and racing periods.

FEATURES and BENEFITS

• Turbowings contains Superoxide dismutase (SOD), Vitamin E, chelated 
selenium, beta caroten and probiotic yeast (Saccharomyces cerevisiae).

• Betacaroten, Vitamin E ve selenium improve reproductive performance.
•   Due to it’s high fat content, Turbowings provides the necessary energy 

during racing periods.
•   Contains high fat rice bran which is rich in gamma oryzanol.
•   Owing to highly digestible whey protein, soybean meal and added amino 

acids, Turbowings meets the protein and amino acid requirements of 
horses.

SUGGESTED USAGE

•   Starting 10 days before and 5 days after racing, 500 g/day/horse is 
recommended to be used.

•   On the day of racing, it is recommended to be fed 5 hours before racing.
•   In order to ease the transportation stress, 250 g/day/horse is suggested to 

be used one week before transportation.
•   If horses are kept indoor and grazing is not available, 150 g/day/horse is 

recommended.
•   During reproductive period, it is suggested to be used 250 g/day/horse.

TURBO WINGS Atları  
kanatlandırıyor!..



Genel Müdürlük
Optima Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
Edirne Yolu 2. km Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Telefon: 0288 412 48 01 Faks: 0288 412 48 06 
bilgi@optimayem.com • info@optimayem.com

Lüleburgaz Müşteri Hizmetleri
Telefon: 0288 412 48 01
Faks: 0288 412 48 06

Gönen Müşteri Hizmetleri
Telefon: 0266 762 34 89
Faks: 0266 762 12 83

Bolu Müşteri Hizmetleri
Telefon: 0374 274 17 68
Faks: 0374 274 17 67

@optimayem 

facebook.com/optimayem
www.optimayem.com 

Basım Yeri: Oluşur Basım Hizmetleri A.Ş.

Basım Tarihi:

www.kosgeb.gov.tr


