
Pavo Care4Life
Wyj?tkowa pasza dla wszystkich koni
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Pavo Care4Life zawiera wszystko to, co z punktu widzenia ?ywienia mo?emy
wymy?li?, aby wesprze? zdrowie Twojego konia! 

Ta niezwyk?a pasza dla koni sk?ada si? mi?dzy innymi z surowców bogatych w
b?onnik i kwasy t?uszczowe omega-3 i omega-6, prebiotyków i probiotyków,
dro?d?y, 11 ró?nych zió?* oraz witamin i minera?ów w postaci organicznej.
Substancje te odgrywaj? istotn? rol? w procesie oczyszczania organizmu, dzi?ki
czemu resztki zostaj? w?a?ciwie wydalone.

Niemniej wa?ne jak to, co znajduje si? w paszy, jest to, czego w niej nie ma -
dlatego w sk?adzie Pavo Care4Life nie ma ?adnych substancji, które mog?yby
niepotrzebnie obci??a? organizm. Mieszanka nie zawiera ?adnych ziaren ani
produktów ubocznych z przemia?u ziarna, nie zawiera te? melasy, glutenu ani
owsa, a zawarto?? cukru-skrobi wynosi zaledwie 8%!

Ze wzgl?du na swój wyj?tkowy sk?ad Pavo Care4Life doskonale sprawdzi si? jako
pasza dla koni z zaburzeniami metabolicznymi (EMS, Cushing, ochwat) lub
wymagaj?cych diety niskocukrowej, dla koni podatnych na mi??niochwat oraz
jako wsparcie w okresie rekonwalescencji czy po chorobie.

* W sk?ad mieszanki wchodzi 11 zió?, w tym Echinacea i Calendula. Szczegó?owe
informacje na temat wszystkich zió? znajduj? si? na
stronie: http://pl.pavocare4life.net

 

Informacja o produkcie

nie zawiera zbó?, glutenu i melasy
dodatek 11 ró?nych zió?
zawiera probiotyki i prebiotyki
kompleks witamin i minera?ów w
postaci chelatów

 

Zastosowanie

wszystkie konie
konie wymagaj?ce niskiej zawarto?ci
cukru i skrobi w diecie
konie z zaburzeniami metabolicznymi
(EMS, Cushing, ochwat)
konie podatne na mi??niochwat (RER,
PSSM)
w okresie rekonwalescencji lub po
chorobie
konie sportowe ?le toleruj?ce owies w
diecie
konie ze sk?onno?ci? do nadwagi

Porada ?ywieniowa

Przeci?tne dawkowanie: 170 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie.

Dzienna dawka dla przeci?tnego konia
gor?cokrwistego wynosi tylko 1 kg.

Dawkowanie zale?y od czasu
sp?dzanego na pastwisku i pracy.

 

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 0.9 kg produktu

 

Wskazówka dla koni, które jedz? szybko
b?d? ?apczywie:

Wymieszaj Pavo Care4Life z Pavo Daily
Plus lub podawaj na mokro - zalej pasz?
obficie wod? i mocz przez oko?o 1
godzin?. Po up?ywie tego czasu mo?esz
poda? swojemu koniowi smaczny,
zdrowy posi?ek.
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Specyfikacja
Zawiera
Wyt?oki s?onecznikowe
P?atki sojowe toastowane
Mieszanka zió?
olej sojowy
Groszek p?atkowany
Chlorek sodu
Trawa
W?glan wapnia
Marchew-p?atki
Tlenek magnezu
Fosforan jednowapniowy
Olej z ziarna inu
Lucerna
Pulpa jab?kowa
?uska s?onecznikowa
Nasiona lnu
Dro?d?e browarniane

Opakowanie
Paczkowany 15 kg
Paczkowany 3 kg

Trwa?o??
Paczkowany 6 mth

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

9.5 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,74 EWpa
Energia (ME) 8,1 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

109 gr/kg

Bia?ko surowe 13,2 %
T?uszcz surowy 5,8 %
W?ókno surowe 24,8 %
Popió? surowy 11,1 %
Cukier 4 %
Skrobia 3,6 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,5 %
Fosfor 0,37 %
Sód 0,64 %
Potas 1,42 %
Magnez 0,66 %
Mied? 80 mg
?elazo 150 mg
Cynk 250 mg
Mangan 150 mg
Selen 0,9 mg
Jod 1,5 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu

Witaminy (na kg)
Witamina A 32.000 IE
Witamina D3 3.600 IE
Witamina E 600 mg
Witamina K3 6 mg
Witamina B1 50 mg
Witamina B2 40 mg
Witamina B6 20 mg
Kwas pantotenowy 27 mg
Folin 15 mg
Niacyna 50 mg
D-biotyna 500 mcg

Przechowywanie 
Przechowywa? w zimnym suchym i
zacienionym pomieszczeniu. Zamyka?
szczelnie po u?yciu

Dawka ?ywieniowa kg/dzie?
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

As a complete feed 0,3 kg 0,7 kg 1,0 kg
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