Pavo All Sports
Pasza dla koni wszystkich dyscyplin

Sukces zale?y od wielu czynników - w tym od odpowiedniego ?ywienia.
Pavo AllSports zapewnia nie tylko wsparcie konia w treningu, ale równie? pomaga
utrzyma? go w najlepszej kondycji. Zró?nicowane ?ród?a energii ze zbó? i
oleistych nasion (takich jak na przyk?ad nasiona siemienia lnianego) zapewniaj?
?wietn? równowag? pomi?dzy energi? szybko- a wolnouwalnian?, a dodatek
oleju zwi?ksza jej poziom bez powodowania nadpobudliwo?ci. Ziarna wchodz?ce w
sk?ad tej mieszanki s? expandowane, co gwarantuje ich najwy?sz? strawno??.
Ponadto poziom magnezu w AllSport zosta? zwi?kszony, co zapewnia odpowiednie
wspomaganie ?ci?gien i stawów, a du?y udzia? selenu i witaminy E wspiera
rozbudow? i regeneracj? mi??ni.
Pavo AllSport zapewnia dobr? form? i doskona?y wygl?d koniom sportowym
wszystkich dyscyplin.
Informacja o produkcie

Zastosowanie

sk?ad gwarantuj?cy ?wietn?
Pasza dla koni sportowych wszystkich
równowag? pomi?dzy energi? szybko- dyscyplin
a wolnouwalnian?
expandowane ziarna - wysoka
strawno??
wysoki poziom magnezu dla zdrowych
mi??ni, ?ci?gien i stawów

Porada ?ywieniowa
Przeci?tne dawkowanie w przypadku
?rednio-ci??kiej pracy: 450 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie.
Maksymalne dawkowanie w
przypadku ci??kiej pracy: 600 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie.
Dawkowanie zale?y od czasu
sp?dzanego na pastwisku i pracy.

bogaty w kwasy t?uszczowe omega-3
i omega-6
Zawarto?? miarki:
du?a zawarto?? przeciwutleniaczy,
witaminy E i selenu wspiera prac?,
rozbudow? i regeneracj? mi??ni

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 1,3 kg produktu

Stimulan - NL 07981
Mieszanka paszowa uzupe?niaj?ca dla koni

dodatek siemienia lnianego - dobre
?ród?o energii, wsparcie uk?adu
trawiennego i zdrowa sier??

Pavo All Sports
Pasza dla koni wszystkich dyscyplin

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
Big Box
Luzem

20 kg
725 kg
> 2.000 kg

Analiza gwarantowana
Energia strawna
13.1 MJ/kg
(DE)
Energia (EWpa)
0,91 EWpa
Bia?ko strawne,
77 gr/kg
surowe
Bia?ko surowe
10.5 %
T?uszcz surowy
4%
W?ókno surowe
9%
Popió? surowy
8%
Cukier
8%
Skrobia
32 %
Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap?
1%
Fosfor
0,4 %
Sód
0,55 %
Potas
1,1 %
Magnez
0,5 %
Mied?
36 mg
?elazo
180 mg
Cynk
128 mg
Mangan
72 mg
Kobalt
0,4 mg
Selen
0,4 mg
Jod
0,8 mg

Witaminy (na kg)
Witamina A
Witamina D3
Witamina E
Witamina K3
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B6
Witamina B12
Kwas pantotenowy
Cholina
Folin
Niacyna
D-biotyna

11.250 IE
2.500 IE
400 mg
3,5 mg
16 mg
16 mg
10 mg
175 mcg
20 mg
345 mg
8 mg
30 mg
330 mcg

Trwa?o??
Paczkowany
Big Box
Luzem
Luzem

6 mth
6 mth
3 mth
2 mth

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu
Dawka ?ywieniowa kg/dzie?
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

Stimulan - NL 07981
Mieszanka paszowa uzupe?niaj?ca dla koni

200 kg
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