
Pavo FibreBeet
Najlepsze mo?liwe wsparcie przy odbudowywaniu formy
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Bywaj? konie trudne do utrzymania w dobrej kondycji, które szybko i ?atwo trac?
zarówno wag?, jak i mi??nie. W ich przypadku dodawanie specjalistycznych pasz
tre?ciwych lub zwi?kszanie ilo?ci ju? podawanych nie zawsze przynosi oczekiwany
skutek.

Perfekcyjna kondycja Twojego konia dzięki Pavo FibreBeet

Pavo FibreBeet zosta? opracowany specjalnie dla koni i kuców odznaczaj?cych si?
nieodpowiedni? kondycj?. To po??czenie p?atkowanych wys?odków buraczanych
SpeediBeet, lucerny i ?usek soi, b?d?cych ?ród?em wysokoprzyswajalnego i
warto?ciowego w?ókna. Dzi?ki wysokiej jako?ci bia?ku z lucerny produkt ?wietnie
wspiera popraw? formy chudych i s?abo umi??nionych koni, a dzi?ki bezzbo?owej
formule i ekstremalnie niskiemu poziomowi cukru i skrobi, jest w pe?ni bezpieczny
dla koni wymagaj?cych niskocukrowej diety z powodu chorób metabolicznych czy
nadpobudliwo?ci. Dla podniesienia walorów smakowych FibreBeet zosta?
wzbogacony kozieradk? i jest wyj?tkowo ch?tnie pobierany nawet przez wybredne
konie.

Wskazówka: upewnij si?, ?e Twój ko? otrzymuje wystarczaj?c?
ilo?? witamin i minera?ów!

Pavo FibreBeet to pasza obj?to?ciowa, która nie posiada sama z siebie zbyt wielu
witamin oraz minera?ów i nie zosta?a w nie dodatkowo wzbogacona. Czy podajesz
swojemu koniowi cokolwiek poza paszami obj?to?ciowymi? Je?li nie konieczne jest
uzupe?nienie jego diety o dodatek mineralno-witaminowy taki jak Pavo Vital lub
batony Pavo SummerFit.

Produkt dost?pny w workach 15 kg.

 

 

Informacja o produkcie

Po??czenie doskona?ego i
?atwoprzyswajalnego w?ókna z
wys?odków buraczanych i lucerny
Skutecznie wspiera popraw? kondycji
i przyrost masy mi??niowej
Bardzo niska zawarto?? cukru i skrobi

Zastosowanie

Idealny dla koni chudych lub w z?ej
kondycji oraz koni sportowych i
rekreacyjnych wymagaj?cych
poprawy umi??nienia
Produkt mo?e by? równie? stosowany
jako tymczasowy lub sta?y zamiennik
pasz obj?to?ciowych w sytuacji kiedy
jako?? dotychczas podawanych nie
jest wystarczaj?ca
Idealny posi?ek regeneracyjny i
nawadniaj?cy do podawania po
intensywnych treningach
Bardzo dobre rozwiazanie w
przypadku koni starszych lub
posiadaj?cych problemy z uz?bieniem
- doskona?y dodatek do Pavo 18Plus
lub substytut obj?to?ciówki

Porada ?ywieniowa

Pavo FibreBeet musi by? namoczony
przed podaniem! Produkt nale?y zala?
wod? w proporcji 1:3 (Pavo FibreBeet :
woda)  i pozostawi? do nap?cznienia
przez 15 minut w przypadku zalania
gor?c? wod? lub 45 minut w przypadku
zalania zimn?.

Dzienne dawkowanie: 100 g / 100 kg
masy cia?a dziennie
Maksymalne dawkowanie: 1 kg / 100
kg masy cia?a dziennie

Zawarto?? miarki:

1 pe?na miarka Pavo FibreBeet
zawiera oko?o 1140 g produktu
(suchej masy)
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Specyfikacja
Zawiera

Lucerna
?uska sojowa*
Nasiona lnu
Melasa trzcinowa
Foengriek
*Wyprodukowane z genetycznie
zmodyfikowanego nasiona soi

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

Opakowanie
Paczkowany 15 kg

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1 %
Fosfor 0,2 %
Sód 0,1 %
Potas 1,4 %
Magnez 0,2 %

Analiza 
Energia strawna
(DE)

11,0 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,88 EWpa
Energia (ME) 9,4 MJ/kg
Bia?ko surowe 11 %
T?uszcz surowy 3 %
W?ókno surowe 22 %
Popió? surowy 10 %
Cukier 5 %
Skrobia 3 %

Trwa?o??
Paczkowany 12 mth
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