
Pavo FibreNuggets
Najlepsza alternatywa dla pasz obj?to?ciowych dedykowana wszystkim koniom
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Odpowiednia ilo?? wysokow?óknistej paszy obj?to?ciowej najlepszej jako?ci jest
podstaw? diety ka?dego konia. Dlatego w szczególnych sytuacjach - kiedy nie jest
mo?liwe zapewnienie podopiecznemu dobrej jako?ci siana czy sianokiszonki lub na
przyk?ad cierpi on na problemy z uz?bieniem i nie jest w stanie prawid?owo ich
pobiera? - konieczne jest dostarczenie alternatyw b?d?cych ?ród?em niezb?dnego
w?ókna.

Pavo FibreNuggets jako alternatywa dla paszy objętościowej

Pavo FibreNuggets z powodzeniem mo?e by? podawany jako wysokiej jako?ci
zamiennik pasz obj?to?ciowych. Du?e granulki o wysokiej zawarto?ci w?ókna,
sk?adaj?ce si? w 100% z traw i zió? z pastwisk podgórza alpejskiego w
po?udniowych Niemczech, s? nie tylko wyj?tkowo warto?ciowe, ale i doskonale
stymuluj? ?ucie i produkcj? ?liny, co oczywi?cie jest bardzo korzystne dla psychiki
konia oraz jego przewodu pokarmowego.  Produkt jest bogaty w naturalne witaminy
i pierwiastki ?ladowe oraz ca?kowicie wolny od melasy i zbó?, a dzi?ki
kontrolowanemu procesowi suszenia odznacza si? najwy?sz? jako?ci? i jest
zupe?nie pozbawiony ple?ni czy kurzu - dlatego te? jest on równie? idealnym
zamiennikiem dla koni borykaj?cych si? z chorobami dróg oddechowych b?d?
alergiami.

Produkt dost?pny w workach 20 kg.

Informacja o produkcie

Najwy?szej jako?ci zamiennik pasz
obj?to?ciowch
Smaczna mieszanka warto?ciowych
alpejskich traw i zió?
Zawiera ponad 60 ró?nych traw i zió?
Pozbawiony melasy i zbó?

Zastosowanie

Polecany wszystkim koniom i kucom
Jako dodatek lub cz??ciowe do nawet
ca?kowitego zast?pienie paszy
obj?to?ciowej w przypadku kiedy jej
jako?? jest niewystarczaj?ca lub z?a
Jako pasza obj?to?ciowa dla koni
starszych lub maj?cych problemy z
uz?bieniem
Idealny produkt dla koni wra?liwych
na kurz i ple?? w paszach
obj?to?ciowych (alergicy, konie z
problemami oddechowymi)

Porada ?ywieniowa

Pavo FibreNuggets mo?na podawa? na
sucho, ale dla bezpiecze?stwa zalecamy
namaczanie produktu odpowiedni?
ilo?ci? wody (stosunek 1:2
FibreNuggets:woda) przez 30 minut w
przypadku zalania gor?c? wod? i godzin?
w przypadku zalania zimn?.

Maksymalne dawkowanie: 0,5 - 1 kg
na 100 kg masy cia?a dziennie

Zawarto?? miarki:

1 pe?na miarka Pavo zawiera oko?o
0,860 kg produktu.

Specyfikacja
Zawiera
siana ??kowego
(suszonego w
wysokiej
temperaturze,
speletyzowanego)

100 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,55 %
Fosfor 0,25 %
Sód 0,05 %
Potas 2,9 %
Magnez 0,17 %

Analiza 
Energia strawna
(DE)

6,0 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,48 %
Energia (ME) 5,1 MJ/kg
Bia?ko surowe 6,8 %
T?uszcz surowy 2 %
W?ókno surowe 30 %
Popió? surowy 11 %
Cukier 7,8 %
Skrobia 2,2 %

Trwa?o??
Paczkowany 24 mth

Opakowanie
Paczkowany 20 kg

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