
Pavo HayChunks
Zdrowa pasza obj?to?ciowa, która zapewni Twojemu koniowi zaj?cie w czasie wolnym.
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Najwa?niejszym zaj?ciem dla konia w ci?gu ca?ego dnia, jest spo?ywanie paszy
obj?to?ciowej. W naturze konie robi? to nawet 16 godzin dziennie. Je?li Twój ko?
nie ma sta?ego dost?pu do trawy przez wi?kszo?? dnia, poniewa? du?o czasu
sp?dza w boksie, mo?e to prowadzi? do niepo??danych zachowa?, takich
jak: kopanie w ?ciany, ?ykanie czy tkanie.

Dlatego je?li:

-Twój ko? szybko si? nudzi,
-przebywa 8 godzin dziennie lub d?u?ej w stajni,
-cz?sto podró?uje, 

podaj mu Pavo HayChunks: zdrowy przysmak z paszy obj?to?ciowej, zapewniaj?cy
zaj?cie umys?u smacznym zadaniem, odwracaj?cym uwag? od niepo??danych
zachowa?.

 

Pavo HayChunks: zdrowa objętościowa przekąska dla koni

Pavo HayChunks to idealne uzupe?nienie codziennej porcji paszy obj?to?ciowej
oraz zdrowy przysmak, s?u??cy jako nagroda lub "czasoumilacz", gdy nuda za
pasem...
Chunks'y to sprasowane rolki wielko?ci puszki od napoju. Do ich wytwarzania
u?ywane jest wy??cznie siano zio?owe z ??k górskich niemieckiego rezerwatu. Ten
naturalny obszar gwarantuje sta?? i bardzo dobr? jako?? siana. Pavo HayChunks
s? te? polecane koniom wra?liwym na cukier albo maj?cym nadwag?, którym
chcemy poda? wi?cej paszy obj?to?ciowej albo zapewni? dodatkowe zaj?cie.

Czy karmisz swojego konia tylko pasz? obj?to?ciow? i uzupe?niasz traw? oraz
siano tylko poprzez Pavo HayChunks? Zatem pomy?l o tym ?eby uzupe?ni?
diet? twojego konia witaminami, sk?adnikami mineralnymi i mikroelementami,
za pomoc? suplementów: Pavo Vital lub Pavo DailyFit.  

Wskazówki, w jaki sposób można podać Pavo HayChunks

Zdecydowan? zalet? produktu jest mo?liwo?? podania go na wiele ró?nych
sposobów. Pami?taj! Im trudniej si? do nich dosta?, tym d?u?ej Twój ko? b?dzie
zaj?ty. Przyk?ady podawania HayChunks poni?ej:

w siatce na siano: w?o? 3 - 4 HayChunks (w zale?no?ci od wagi konia) w
ma?ej siatce na siano, a nast?pnie uzupe?nij lu?nym sianem,
u?ó? je na ziemi lub w kilku kupkach siana, jako super niespodziank?,
skarmiaj z r?ki,
w?o? do miski/ ??obu: sprawdza si? idealnie podczas spo?ywania przez
konie porcji paszy tre?ciwej - spowalnia pobieranie pokarmu i wspomaga
produkcj? ?liny!

Ciekawostka: Nasze konie testowe uwa?a?y, ?e trawokulki s? super smaczne.
Kiedy mia?y do wyboru zwyk?e siano i Pavo HayChunks- wybiera?y HayChunks.
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Specyfikacja
Zawiera
siana ??kowego
(suszonego w
wysokiej
temperaturze,
speletyzowanego)

99 %

olej sojowy 1 %
Energia (EWpa) 0,54 EWpa
Energia (ME) 5,1 MJ/kg

Opakowanie
Paczkowany 14 kg

Trwa?o??
Paczkowany 12 mth

Analiza gwarantowana
Energia (EWpa) 0,48 MJ/kg
Bia?ko surowe 8,8 %
T?uszcz surowy 2,8 %
W?ókno surowe 24,8 %
Popió? surowy 9,5 %
Cukier 6 %
Skrobia -

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,46 %
Sód 0,16 %
Magnez 0,19 %

Porada ?ywieniowa
Woda powinna by? zawsze dost?pna

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