
Pavo Gold E
Niezwykle bogaty i ekonomiczny koncentrat: 30% PAVO GOLD E i 70% owsa
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Pavo Gold E to balancer z najwy?szej pó?ki - idealny dodatek do owsa.
Wyj?tkowo du?a zawarto?? witamin, zwi?kszony udzia? wapnia, podwy?szony
poziom witaminy E, selenu i magnezu - wszystko to doskonale wspiera
funkcjonowanie i regeneracj? mi??ni, uk?ad nerwowy i ?wietnie wp?ywa na
ogóln? kondycj? oraz wygl?d konia. Dodatek siemienia lnianego poprawia
wygl?d, a wraz z olejem sojowym równie? wchodz?cym w sk?ad tej mieszanki
stanowi ?wietne ?ród?o energii nie powoduj?cej nadpobudliwo?ci i cennych
kwasów t?uszczowych. 

Dzi?ki tak wysokiej koncentracji cennych sk?adników Pavo Gold E jest wyj?tkowo
ekonomiczny - s?u?y do podawania w proporcji 1:2 (30% produktu i 70% owsa),
co gwarantuje ca?kowite zbilansowanie dziennej dawki koni karmionych sianem i
owsem. Produkt mo?na stosowa? równie? w kombinacji z innymi rodzajami pasz w
celu zwiekszenia energii, wsparcia w treningu oraz poprawienia kondycji.

 

Informacja o produkcie

wysoce skoncentrowany i bogaty
balancer - równowa?y diet? bazuj?c?
na owsie

bardzo ekonomiczny

zwi?kszona zawarto?? witamin i
minera?ów, du?y udzia? wapnia i
magnezu

bardzo wysoki poziom
antyoksydantów - witaminy E i selenu,
doskonale wspiera metabolizm
mi??niowy

du?a zawarto?? energii nie
powoduj?cej nadpobudliwo?ci

dodatek siemienia lnianego i oleju
sojowego - cenne ?ród?o energii i
kwasów t?uszczowych

bardzo dobrze wp?ywa na kondycj?

dobry dodatek do podawania w
kombinacji z innymi paszami,
zwi?kszaj?cy energi? i poprawiaj?cy
wygl?d

 

Zastosowanie

konie pracuj?ce i hodowlane, których
dieta bazuje na owsie - jako balancer
uzupe?niaj?cy niedobory

konie wymagaj?ce poprawy kondycji

konie wymagaj?ce dodatkowego
?ród?a energii

Porada ?ywieniowa

Przeci?tne dawkowanie w przypadku
?rednio-ci??kiej pracy: 175 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie w
po??czeniu z 350 gramami owsa na
100 kg masy cia?a dziennie.
Maksymalne dawkowanie w
przypadku ci??kiej pracy: 250 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie w
po??czeniu z 400 gramami owsa na
100 kg masy cia?a dziennie.
Propocja pomi?dzy Pavo Gold E a
owsem powinna wynosi? oko?o 1:2.

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
?uska sojowa
Pszenica
Melasa trzcinowa
Nasiona lnu
W?glan wapnia
olej sojowy
Chlorek sodu
Tlenek magnezu

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

11,3 MJ/kg

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

78 gr/kg

Bia?ko surowe 11 %
T?uszcz surowy 5,5 %
W?ókno surowe 8,5 %
Popió? surowy 9 %
Cukier 7,5 %
Skrobia 30 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,3 %
Fosfor 0,45 %
Sód 0,6 %
Potas 1 %
Magnez 0,75 %
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
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

 kg / day kg / day kg / day

Medium work 0,4 kg
Gold +
0,6 kg
{Oats}

0,7 kg
Gold +
1,4 kg
{Oats}

1,1 kg
Gold +
1,8 kg
{Oats}

Heavy work 0,5 kg
Gold +
0,8 kg
{Oats}

1,0 kg
Gold +
1,6 kg
{Oats}

1,5 kg
Gold +
2,4 kg
{Oats}
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