
Pavo Condition
Podstawowy granulat o du?ej zawarto?ci w?ókna
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Poniewa? w Pavo jeste?my nastawieni na sta?y rozwój i innowacje, staramy si? ca?y czas wprowadza? na rynek nowe produkty i ulepsza? ju? dost?pne - dlatego w?a?nie receptura Pavo Condition zosta?a odmieniona!
Przeprowadzili?my ankiet? po?ród klientów korzystaj?cych z tego produktu i wprowadzili?my zmiany zgodnie z ich sugestiami: zwi?kszyli?my udzia? w?ókna, obni?yli?my poziom cukru i skrobi, podnie?li?my zawarto?? witamin i
minera?ów oraz wyeliminowali?my ze sk?adu owies.

 

Jeste? ciekaw zmian? Porównaj stary i nowy sk?ad Pavo Condition!

 

Granulat o wysokim udziale w?ókna dedykowany wszystkim koniom

Pavo Condition to doskona?y, uniwersalny granulat skomponowany zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi, dedykowany koniom i kucom lekko pracuj?cym. Produkt charakteryzuje obni?ony poziom cukru i skrobi, zwi?kszony udzia? w?ókna oraz
?wietny bilans witamin i minera?ów - mo?esz mie? wi?c pewno??, ?e Twój ko? otrzymuje wszystko czego potrzebuje by sprosta? stawianym mu oczekiwaniom w rekreacji i ma?ym sporcie. Co wa?ne, Pavo Condition nie zawiera owsa, dzi?ki czemu
doskonale sprawdza si? w ?ywieniu koni nadpobudliwych czy nerwowych. 

 

 

Dost?pny równie? w BigBoxach!

Pavo Condition jest równie? dost?pny w BigBoxach, które s? idealnym rozwi?zanim kiedy 5-10 koni je ten sam produkt. W takiej formie produkt jest znacznie ta?szy ni? w pojedynczych workach. 

 

Informacja o produkcie

ca?kowicie spe?nia dzienne
zapotrzebowanie na witaminy i
minera?y
zawiera siemi? lniane, które
doskonale wp?ywa na jako?? sier?ci
odznacza si? obni?on? zawarto?ci?
cukru i skrobi
nie zawiera owsa
ma doskona?y stosunek ceny do
jako?ci

Zastosowanie

wszystkie konie i kuce lekko
pracuj?ce, jak na przyk?ad dopiero
rozpoczynaj?ce trening
konie wymagaj?ce niewielkiej ilo?ci
energii
konie nerwowe i nadpobudliwe oraz
?le toleruj?ce owies w diecie 

 

Porada ?ywieniowa

Dawkowanie zale?y od ilo?ci
wykonywanej pracy i czasu sp?dzanego
na pastwisku.

?rednie dawkowanie:

330 gramów na 100 kg masy cia?a
dziennie

?rednie dawkowanie dla konia lekko
pracuj?cego:

420 gramów na 100 kg masy cia?a
dziennie

Zawarto?? miarki:

1 pe?na miarka Pavo zawiera oko?o
1160 g (suchej masy)
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Specyfikacja
Zawiera
Lucerna 22 %
J?czmie?
?uska sojowa 15 %
Trawa 13 %
Melasa trzcinowa
Wyt?oki s?onecznikowe

Nasiona lnu 2.5 %
olej sojowy
Fosforan jednowapniowy
Tlenek magnezu
Chlorek sodu

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

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

Witamina A 7.500 IE
Witamina D3 2.000 IE
Witamina E 380 mg
Witamina K3 3 mg
Witamina B1 18 mg
Witamina B2 12 mg
Witamina B6 10 mg
Kwas pantotenowy 16 mg
Folin 7 mg
Niacinamide 25 mg
D-biotyna 250 mcg

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,15 %
Fosfor 0,57 %
Sód 0,4 %
Potas 1,64 %
Magnez 0,5 %
Mied? 45 mg
?elazo 80 mg
Cynk 185 mg
Mangan 90 mg
Selen 0,8 mg
Jod 0,5 mg

Organiczna posta? selenu

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

10,5 MJ/kg

Energia (ME) 8,9 MJ/kg
Energia (EWpa) 0,84 EWpa
Bia?ko strawne,
surowe

87 gr/kg

Bia?ko surowe 13,5 %
T?uszcz surowy 5,5 %
W?ókno surowe 16,7 %
Popió? surowy 9,9 %
Cukier 7,5 %
Skrobia 13,5 %

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

Maintenance 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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