
Pavo Vital
Balancer witaminowo-mineralny najnowszej generacji
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Czy jeste? pewien, ?e Twój ko? otrzymuje wszystko czego mu potrzeba?

Pavo Vital jest smacznym balancerem, który ca?kowicie uzupe?nia dzienne
zapotrzebowanie konia na witaminy i minera?y - jest nieodzownym dodatkiem w
przypadku, gdy dawka paszy tre?ciwej jest zbyt ma?a lub niewystarczaj?co
skoncentrowana. To idealne rozwi?zanie dla wszystkich koni, niezale?nie od
poziomu wykonywanej przez nie pracy - od tych pastwiskowych po sportowe.

Produkt jest nie tylko jest doskonale zbilansowany, ale i wyprodukowany w 100% z
naturalnych surowców i bez niepotrzebnych czy sztucznych dodatków.  Przede
wszystkim jednak Pavo Vital jest wyj?tkowy ze wzgl?du na zastosowanie w
nim najnowszej generacji pierwiastków ?ladowych Intellibond®. Zazwyczaj
pierwiastki ?ladowe (takie jak na przyk?ad mied? czy cynk) maj? dla koni bardzo
nieprzyjemny smak - dlatego cz?sto suplementy, które je zawieraj? s? bardzo
niesmaczne i niech?tnie przez nie spo?ywane. Specjalne pierwiastki Intellibond®
s? natomiast uwalniane w ?o??dku  a nie w jamie ustnej konia - dzi?ki
temu nie wp?ywaj? negatywnie na smak podczas konsumpcji, a dodatek trawy z 
Tymotki i lucerny jeszcze bardziej podnosi walory smakowe produktu. Co wa?ne,
Pavo Vital nie zawiera melasy, zbó? i ?adnych sk?adników GMO, a poziom
cukru i skrobi jest wyj?tkowo niski.

Wszystkie witaminy i minera?y w Pavo Vital zosta?y dobrane w sposób
naukowy - wystarczy jedna dzienna porcja suplementu, podana zgodnie z

zaleceniami ?ywieniowymi aby zoptymalizowa? i podtrzyma? zdrowie
Twojego konia lub kuca!

Informacja o produkcie

ca?kowicie uzupe?nia dzienne
zapotrzebowanie na witaminy i
minera?y

wyj?tkowo smaczny dzi?ki u?yciu
opatentowanej formy
pierwiastków Intellibond®

bez dodatku melasy, zbó? i
sk?adników GMO

bardzo niska zawarto?? cukru i skrobi

dodatek trawy z Tymotki i lucerny

100% naturalne sk?adniki

bardzo dobrze przyswajalne

Zastosowanie

Konie i kuce, które maj? zbyt ma?o
lub w ogóle nieskoncentrowan? pasz?
tre?ciw?
Konie i kuce, które otrzymuj? jedynie
pasz? obj?to?ciow? (trawa, siano,
s?oma)

Konie i kuce, które stoj? na pastwisku
24/7

Porada ?ywieniowa

Konie (600kg): 100g na dzie?

Kuce (300kg): 50g na dzie?
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Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
Bojínek lu?ní
W?glan wapnia
Chlorek sodu

Witaminy (na kg)
Witamina A 25.000 IE
Witamina D3 35.000 IE
Witamina E 6.000 mg
Witamina B1 400 mg
Witamina B2 400 mg
Witamina B6 250 mg
Witamina C 5.000 mg
Kwas pantotenowy 400 mg
Folin 225 mg

1.050 mg
Niacyna 1.050 mg
D-biotyna 20.000 mcg

Trwa?o??
Trwa?o?? 12 mth

Opakowanie
Wiadro 8 kg
Paczkowany 20 kg
Worek
uzupe?niaj?cy

8 kg

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Mied? 800 mg
Cynk 2.500 mg
Mangan 3.750 mg
Selen 10 mg
Jod 30 mg
Wap? 1,44 %
Fosfor 0,26 %
Sód 1,55 %
Potas 2,13 %
Magnez 0,12 %

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu
Intellibond®

Analiza 
Energia strawna
(DE)

7,8 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,62 EWpa
Energia (ME) 6,6 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

6,5 %

Bia?ko surowe 6,5 %
T?uszcz surowy 2,7 %
W?ókno surowe 28,4 %
Popió? surowy 16,4 %
Cukier 4,5 %
Skrobia 0,24 %

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

Porada ?ywieniowa
 600 kg 300 kg

 100 g
Per day 

50 g Per
day
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