
Pavo Energy Control
Pasza dla koni sportowych z wolno uwalnian? energi?
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Pavo EnergyControl to wyj?tkowa pasza dla koni sportowych, od których
oczekuje si? energii pod kontrol? lub wysokiej wytrzyma?o?ci. W tej
mieszance expandowane ziarna zosta?y po??czone z du?? ilo?ci? oleju
(pochodz?cego mi?dzy innymi z nasion lnu), dzi?ki czemu dostarczona
energia jest wolno uwalniana i nie powoduje nadpobudliwo?ci, gwarantuj?c
jednocze?nie zdolno?? do d?ugotrwa?ego wysi?ku.  Ponadto Pavo
EnergyControl charakteryzuje wysoki poziom kluczowych przeciwutleniaczy,
witaminy E i selenu, co doskonale wspiera metabolizm mi??niowy. 

 

 

Informacja o produkcie

expandowane ziarna dla zwi?kszenia
energii

du?a zawarto?? oleju dla
d?ugotrwa?ej energi

du?a zawarto?? witaminy E i selenu
wspieraj?ca funkcjonowanie i
regeneracj? mi??ni

odpowiednio zbilansowane witaminy 

niska zawarto?? bia?ka 

 

Zastosowanie

konie sportowe wymagaj?ce
d?ugotrwa?ej wytrzyma?o?ci

konie sportowe z tendencj? do
nadpobudliwo?ci, wymagaj?ce wolno
uwalnianej energii

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.

 

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 1,2 kg produktu
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Specyfikacja
Zawiera
J?czmie?
Kaszka pszenna
Pszenica
?uska sojowa
Melasa trzcinowa
Owies
Nasiona lnu
Chlorek sodu
olej sojowy
W?glan wapnia
Tlenek magnezu
Fosforan jednowapniowy

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

11,4 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,84 EWpa
Bia?ko strawne,
surowe

87 gr/kg

Bia?ko surowe 11 %
T?uszcz surowy 5,5 %
W?ókno surowe 9,5 %
Popió? surowy 7,5 %
Cukier 7,5 %
Skrobia 30 %
Omega 3 9 g
Omega 6 23 g

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,9 %
Fosfor 0,45 %
Sód 0,65 %
Potas 1 %
Magnez 0,5 %
Mied? 65 mg
?elazo 120 mg
Cynk 260 mg
Mangan 165 mg
Selen 0,8 mg
Jod 1 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
Witamina B12 190 mcg
Kwas pantotenowy 21 mg
Folin 8 mg
Niacyna 30 mg
D-biotyna 525 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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

