
Pavo SlobberMash
Smaczny i zdrowy ciep?y posi?ek
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Pavo SlobberMash to wyj?tkowy produkt, który po po??czeniu z ciep??
wod? zamienia si? natychmiast w pyszny i zdrowy posi?ek. 

Dzi?ki du?ej zawarto?ci wysokiej jako?ci czystych ziaren lnu i dodatku dobrze
zbilansowanych witamin Pavo SlobberMash ma doskona?y wp?yw na przewód
pokarmowy, sier?? i ogólne samopoczucie konia. Produkt jest nie tylko bardzo 
lekkostrawny, ale jednocze?nie wspomaga trawienie i zmniejsza ryzyko
wyst?pienia kolki. Zapewnia szybk? regeneracj? po wyt??onym wysi?ku
i popraw? kondycji fizycznej po chorobie. Jest szczególnie polecany dla koni
z tendencjami do kolek, z problemami stomatologicznymi (ze wzgl?du na
delikatn? konsystencj?), dla koni wybrednych czy te? niejadków lub po prostu
jako smaczna zdrowa odmiana w menu konia. Ponadto ?wietnie sprawdzi si? jako
no?nik suplementów czy medykamentów. 

 

 

Informacja o produkcie

kompletna zbilansowana pasza

wspomaga trawienie, zmniejsza
ryzyko kolki

poprawia jako?? sier?ci

doskonale regeneruje po
intensywnym wysi?ku lub chorobie

du?y udzia? czystych nasion lnu

bogaty w witaminy i minera?y,
dodatek witaminy C

bardzo smaczny i ?atwy w
przygotowaniu

 

 

 

Zastosowanie

Wszystkie konie, a zw?aszcza:

konie starsze lub z problemami
stomatologicznymi

konie wymagaj?ce regeneracji po
ci??kim wysi?ku lub chorobie

konie wybredne - na przyk?ad
podczas zawodów lub wymagaj?ce
podania suplementów lub leków

zdrowa pyszna odmiana diety
ka?dego konia

Porada ?ywieniowa

Przeci?tne dawkowanie: 0,2 kg na
100 kg masy cia?a dziennie

Przygotowanie: Po??cz Pavo
SlobberMash z gor?c? wod? w proporcji
1:2 , wymieszaj dobrze i pozostaw do
ostygni?cia. Podawaj letnie. Zawarto??
miarki

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 0.6 kg produktu
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Specyfikacja
Zawiera
Owies gnieciony
Otr?by pszenne
Wyt?oki lniane
J?czmie? sp?czniany
Melasa trzcinowa
Pszenica
Kukurydza sp?czniana
olej sojowy
W?glan wapnia
Chlorek sodu
Tlenek magnezu

Opakowanie
Paczkowany 15 kg
Paczkowany 6 kg

Trwa?o??
Paczkowany 5 mth

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

11,8 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,94 EWpa
Energia (ME) 10,0 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

115 gr/kg

Bia?ko surowe 15,3 %
T?uszcz surowy 6,8 %
W?ókno surowe 6,8 %
Popió? surowy 7,1 %
Cukier 5 %
Skrobia 27,9 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,9 %
Fosfor 0,54 %
Sód 0,43 %
Potas 0,9 %
Magnez 0,52 %
Mied? 20 mg
?elazo 90 mg
Cynk 100 mg
Mangan 80 mg
Selen 0,35 mg
Jod 0,5 mg

Porada ?ywieniowa

Witaminy (na kg)
Witamina A 12.500 IE
Witamina D3 2.099 IE
Witamina E 165 IE
Witamina K3 3 mg
Witamina B1 15 mg
Witamina B2 15 mg
Witamina B6 10 mg
Kwas pantotenowy 18 mg
Folin 7 mg
Niacyna 25 mg
D-biotyna 250 mcg
Witamina C 200 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Porada ?ywieniowa
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Normal feed ration* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
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