
Pavo SportsFit
Muesli dla koni sportowych wszystkich dyscyplin
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Bogate w oleje musli dla koni sportowych  
Wytrzyma?o?? zapewniona dzi?ki wolno uwalnianej energii
Dodatkowy magnez, bia?ka i naturalna witamina E
Elastyczne i silne mi??nie
Wspania?y po?ysk sier?ci dzi?ki kwasom t?uszczowym omega 3
Stabilna flora jelitowa dzi?ki dro?d?om piwnym
Zawiera naturalne przeciwutleniacze CellProtect
Maksymalna strawno?? dzi?ki ekspandowanym ziarnom

Zastosowanie

Dla koni sportowych wszystkich
dyscyplin
Dla koni, które potrzebuj? dodatkowej
energii, nie powoduj?c przy tym
nadpobudliwo?ci
Dla koni, które wykonuj? ?redni? i
wysok?(ci??k?) prac?(energy level 2)

 

Ilo?? energii, której potrzebuje twój
ko? do wytrzymania danej pracy,
zale?y od intensywno?ci treningu.
Pavo SportsFit jest odpowiednia dla
energy level 2:
 

Energy level 2: codziennie 1 godzina
treningu, w tym 14 minut st?pa, 34
minuty k?usa
 i 7 minut galopu

Porada ?ywieniowa

Dzienne zalecenia dla koni, które
wykonuj? ?rednio ci??k?-ci??k? prac?
(energy level 2): 0,4 - 0,6 kg na 100
kg masy cia?a. Ko? (600 kg): 2-3 kg,
kuc (300 kg): 1-1,5 kg
Energy level 2: codziennie 1 godzina
treningu, w tym 14 minut st?pa, 34
minuty k?usa
i 7 minut galopu
Dok?adna dzienna ilo?? zale?y m.in.
od intensywno?ci pracy i ruchu konia

 

Pe?na miarka Pavo zawiera 0,8 kg
produktu Pavo SportsFit.
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Specyfikacja
Zawiera
Owies
J?czmie?
Lucerna
Kaszka pszenna
Orkisz
Kukurydza sp?czniana
Pra?one wyt?oki sojowe
Melasa trzcinowa
olej sojowy
P?atki sojowe toastowane
Olej z ziarna inu
Pulpa z cykorii
Otr?by pszenne
Tlenek magnezu
W?glan wapnia
Chlorek sodu
Olej z kie?ków kukurydzy
Kukurydza
Groszek p?atkowany
Nasiona lnu
Pszenica
Wyt?oki s?onecznikowe
J?czmie?
Dro?d?e browarniane
CellProtect

Opakowanie
Paczkowany 15 kg
Big Box 450 kg

Trwa?o??
Paczkowany 6 mth
Big Box 3 mth

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

11,4 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,91 EWpa
Energia (ME) 9,7 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

90 gr/kg

Bia?ko surowe 13,7 %
T?uszcz surowy 7,1 %
W?ókno surowe 13,2 %
Popió? surowy 8,2 %
Cukier 4,8 %
Skrobia 23,0 %
Lizyna 5,8 g
Metionina 2,1 g

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,75 %
Fosfor 0,37 %
Sód 0,65 %
Potas 1,14 %
Magnez 0,67 %
Mied? 66 mg
?elazo 121 mg
Cynk 262 mg
Mangan 166 mg
Selen 0,81 mg
Jod 1,01 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu

Witaminy (na kg)
Witamina A 11.360 IE
Witamina D3 2.525 IE
Witamina E 400 mg
Witamina K3 3,5 mg
Witamina B1 16 mg
Witamina B2 16 mg
Witamina B6 10 mg
Kwas pantotenowy 20 mg
Folin 8 mg
Niacyna 30 mg
D-biotyna 300 mcg

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

Dawka ?ywieniowa kg/dzie?
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Medium work 0,9 kg 1,8 kg 2,7 kg

Heavy work 1,2 kg 2,4 kg 3,6 kg
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