
Pavo All Sports
Pasza dla koni wszystkich dyscyplin
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O Pavo AllSports  

Pavo AllSports to wysokojako?ciowa, bogata w oleje pasza dla koni sportowych,
które trenuj? ze ?rednim / wysokim wysi?kiem (energy level 2). Ten
pe?nowarto?ciowy pokarm dla koni sportowych nadaje si? dla koni wszystkich
dyscyplin, zapewniaj?c optymalne wyniki sportowe. Kwasy t?uszczowe omega 3
z siemienia lnianego nadaj? Twojemu koniowi wspania?y po?ysk. Ta jako?ciowa
pasza dla koni sportowych, dzi?ki wolno uwalnianej energii, przyczynia si? do 
zwi?kszenia wytrzyma?o?ci. Równocze?nie Pavo AllSports wspiera zarówno 
optymaln? prac? mi??ni i zdrowie uk?adu kostnego, jak i flory jelitowej.

Chcesz wiedzie?, jak dok?adnie to dzia?a? Poni?ej wyja?niamy to po kolei.

Pavo AllSports: ulepszona recepta!

Sk?ad paszy Pavo AllSports zosta? niedawno odnowiony i ulepszony. Zawarto??
energii w nowej Pavo AllSports to 0.83 EWpa. W celu jej jeszcze wolniejszego
uwalniania, zwi?kszono udzia? w?ókien i olejów, a zmniejszono zawarto?? cukru i
skrobi. Równocze?nie dodatek naturalnych przeciwutleniaczy CellProtect i
naturalnej witaminy E zapewnia optymalne wsparcie pracy mi??ni. Dodatkowe
w?ókna z siemienia lnianego i dro?d?y piwnych pomagaj? utrzymywa? zdrow? flor?
jelit.

Wolno uwalniana energia

Idealne ?ród?o energii dla koni, to po??czenie skrobi (ziarna) i olejów. Skrobia
zapewnia szybko uwalnian? energi? i „power”, podczas gdy w?ókna i oleje to
czyste ?ród?o energii do d?ugotrwa?ego wysi?ku. Pavo AllSports ma wy?sz?
zawarto?? wysokojako?ciowych w?ókien i olejów, aby zapewni? koniowi
maksymaln? wytrzyma?o??, bez efektu nadpobudliwo?ci. Ziarna s? maksymalnie
ekspandowane podczas specjalnej obróbki cieplnej, dzi?ki czemu takie zazwyczaj
ci??kostrawne dla koni ziarna, staj? si? ?atwostrawne.

Optymalne wsparcie dla mięśni

Ko? sportowy mo?e zwi?kszy? mas? mi??niow? i si?? tylko przy prawid?owym
wsparciu rozwoju mi??ni. W?a?nie z tego powodu Pavo AllSports zawiera
dodatkow? dawk? magnezu, wysokojako?ciowego bia?ka, istotnych aminokwasów
(lizyna), naturalnych przeciwutleniaczy i naturalnej witaminy E. Naturalna witamina
E jest prawie dwa razy bardziej skuteczna ni? syntetyczna witamina E, a wspólnie z
naturalnymi przeciwutleniaczami CellProtect neutralizuje zbieraj?ce si? odpady
przemiany materii, które powstaj? w mi??niach podczas ich pracy. W ten sposób
zwi?ksza si? ich pojemno?? buforowa i ko? d?u?ej wytrzymuje zadawan? mu prac?!

Zdrowa flora bakteryjna jelit

Dro?d?e piwne to prebiotyk z wieloma dobrymi w?a?ciwo?ciami i sk?adnikami,
takimi jak witaminy B i aminokwasy. Sk?adniki te wspieraj? zdrow?, stabiln? flor?
bakteryjn? jelit i w ten sposób pozytywnie wp?ywaj? na pobór paszy oraz uk?ad
odporno?ciowy konia.

Wolisz musli dla koni sportowych o takich samych w?a?ciwo?ciach? 
Wybierz w takim razie wzbogacone musli dla koni sportowych Pavo SportsFit.

dyscyplin.
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Specyfikacja
Zawiera
Pszenica
Kaszka pszenna
J?czmie?
Kukurydza
Melasa trzcinowa
?uska sojowa
Lucerna
Owies

Nasiona lnu
W?glan wapnia
Chlorek sodu
Tlenek magnezu
Fosforan jednowapniowy
olej sojowy

Opakowanie
Paczkowany 20 kg
Big Box 725 kg
Luzem > 2.000 kg

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

11,4 MJ/kg

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

77 gr/kg

Bia?ko surowe 14,0 %
T?uszcz surowy 7,1 %
W?ókno surowe 11,2 %
Popió? surowy 8,6 %
Cukier 7 %
Skrobia 22 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,92 %
Fosfor 0,45 %
Sód 0,65 %
Potas 1,26 %
Magnez 0,6 %
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

Witaminy (na kg)
Witamina A 15.000 IE
Witamina D3 2.500 IE
Witamina E 355 mg
Witamina K3 3,5 mg
Witamina B1 38 mg
Witamina B2 15 mg
Witamina B6 10 mg
Kwas pantotenowy 21 mg
Folin 8 mg
Niacyna 30 mg
D-biotyna 525 mcg

Trwa?o??
Paczkowany 6 mth
Big Box 6 mth
Luzem 3 mth
Luzem 2 mth

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

    

Medium work 0,9 kg /
day

1,8 kg /
day

2,7 kg /
day

Heavy work 1,2 kg /
day

2,4 kg /
day

3,6 kg /
day
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