
Pavo Performance
Pasza dla koni sportowych na najwy?szym poziomie
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O Pavo Performance

Pavo Performance stworzono, aby zapewni? koniom sportowym maksymaln?
wytrzyma?o?? i wysportowany, l?ni?cy wygl?d. Konie startuj?ce z zawodach na
najwy?szym poziomie maj? zwi?kszone zapotrzebowania na energi? i bia?ko.
Dzi?ki unikalnemu sk?adowi tej paszy (najlepsze) konie sportowe mog? pozyskiwa?
energi? do d?ugotrwa?ego wysi?ku g?ównie ze zdrowych w?ókien i t?uszczów
zamiast z cukrów i sk?adników bogatych w skrobi?, jak np. ziarna. W ten sposób
twój sportowiec otrzymuje wszystkie sk?adniki potrzebne do osi?gania 
optymalnych wyników bez ryzyka przegrzania si?!

Naturalna witamina E 

Wiesz, ?e konie nie mog? bez ko?ca przyjmowa? syntetycznej witaminy E? Po
przekroczeniu pewnego poziomu dalsze karmienie nie ma sensu. Z tego powodu
Pavo Performance zawiera naturaln? witamin? E i naturalne przeciwutleniacze,
które przyswajane s? w 100%, a co z tym idzie: s? o wiele skuteczniejsze. Te dwa
sk?adniki wspólnie wspieraj? mi??nie twojego konia sportowego, a tak?e pomagaj?
organizmowi szybciej pozbywa? si? resztek przemiany materii z mi??ni,
zapobiegaj?c w ten sposób bólowi lub zakwasom.

Elektrolity do szybszej regeneracji

Poniewa? ci??ko pracuj?c konie sportowe poc? si? przez ca?y rok, Pavo
Performance zawiera tak?e elektrolity. Elektrolity to sole mineralne, takie jak sód,
chlorki i potas, które organizm traci poprzez pot. Uzupe?nianie tych substancji
od?ywczych jest wa?ne, poniewa? odgrywaj? one kluczow? rol? w regeneracji i
prawid?owej pracy mi??ni.

Zdrowa flora bakteryjna żołądka i jelit

Pasza dla koni sportowych Pavo Performance zawiera ?atwostrawne w?ókna z
trawy i wys?odków buraczanych. Dodane prebiotyki dzi?ki swoim korzystnym
w?a?ciwo?ciom wspieraj? zdrowe trawienie i stabiln? flor? jelit. 

Informacja o produkcie

Wysokiej jako?ci pasza dla koni
sportowych
Maksymalna wytrzyma?o??
Wysokojako?ciowe bia?ka dla mi??ni
Bogata w magnez i elektrolity
Z naturaln? witamin? E i naturalnymi
przeciwutleniaczami
Zawiera ?atwostrawne w?ókna
Z prebiotykami dla zdrowej flory
?o??dkowo-jelitowej

Zastosowanie

Pavo Performance jest przeznaczona
dla:

Koni wszystkich dyscyplin
Nerwowych i „gor?cych” koni i/lub w
stresuj?cych sytuacjach
Koni sportowych, które wykonuj?
prac? ci??k? i bardzo ci??k? (energy
level 3)

Ilo?? energii, której potrzebuje twój ko?
do wytrzymania danej pracy, zale?y od
intensywno?ci treningu. Pavo
Performance jest odpowiednia dla
energy level 3:

Energy level 3: ka?dego dnia 1
godzina treningu, w tym 14 minut
st?pu, 23 minuty k?usa i 10 minut
galopu

Porada ?ywieniowa

Dzienne zalecenia dla koni, które
wykonuj? ci??k? i bardzo ci??k?
prac?(energy level 3): 0,45 kg na 100
kg masy cia?a. Ko? (600 kg): 2-3 kg,
kuc (300 kg): 1-1,5 kg
Energy level 3: ka?dego dnia 1
godzina treningu, w tym 14 minut
st?pu, 23 minuty k?usa i 10 minut
galopu
Dzienna ilo?? zale?y m.in. od
intensywno?ci pracy i chodu konia.

 

 

Pe?na miarka Pavo zawiera 1,2 kg
produktu Pavo Performance.
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Specyfikacja
Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

11.7 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.94 EWpa
Energia (ME) 9.9 MJ/kg
Bia?ko surowe 15,4 %
T?uszcz surowy 9,5 %
W?ókno surowe 10,5 %
Popió? surowy 9,0 %
Cukier 7,0 %
Skrobia 18,5 %
Wap? 0,9 %
Fosfor 0,45 %
Sód 0,65 %
Potas 1,2 %
Magnez 0,75 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Mied? 65 mg
?elazo 120 mg
Cynk 260 mg
Mangan 165 mg
Selen 0,8 mg
Jod 1,0 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu

Porada ?ywieniowa
Woda powinna by? zawsze dost?pna
450g na 100 kg masy cia?a dziennie

Witaminy (na kg)
Witamina A 15.000 IE
Witamina D3 2.500 IE
Witamina E 540 mg
Witamina K3 3.5 mg
Witamina B1 38 mg
Witamina B2 15 mg
Niacinamide 30 mg
Kwas pantotenowy 21 mg
Witamina B6 10 mg
D-biotyna 525 mcg
Kwias foliowy 8 mg

Trwa?o??
data na opakowaniu

Zawiera
J?czmie?
Owies
Trawa
Kaszka pszenna
?ruta poekstrakcyjna z nasion
s?onecznika
Lucerna
Melasa trzcinowa
Nasiona lnu
?uska sojowa

olej sojowy
Pra?one wyt?oki sojowe
Chlorek sodu
W?glan wapnia
Tlenek magnezu
Fosforan jednowapniowy
Dro?d?e browarniane
CellProtect

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

