
Pavo Podo®Lac
Klacze ?rebne i karmi?ce
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Pavo Podo®Lac jest specjaln? pasz? dla klaczy i jej nienarodzonego ?rebi?cia.
Równowa?y zmieniaj?ce si? potrzeby ?ywieniowe matki, pomaga utrzyma? dobr?
kondycj? w trakcie i po ci??y. Stymuluje produkcj? mleka po urodzeniu, 
wspomaga prawid?owe wydalenie ?o?yska. Unikalny kompleks Podo®,
którego tajemnica skuteczno?ci tkwi nie tylko w odpowiednich ilo?ciach, ale równie?
na wzajemnej proporcji witamin i pierwiastków ?ladowych wp?ywa na optymalny 
rozwój szkieletu nienarodzonego ?rebi?cia podczas ostatnich 3 miesi?cy ci??y.
?wietnie zbilansowane mied?, cynk i mangan w ?atwowch?anianej postaci
chelatów wspomagaj? prawid?owy wzrost ko?ci, co jest pierwszym krokiem w 
zapobieganiu osteochondrozie, a najwy?szej jako?ci ?atwostrawne
bia?ka dostarczaj? niezb?dnych aminokwasów, takich jak lizyna i metionina,
które uczestnicz? w procesie rozwoju tkanek. 

 

 

Tutaj szczegó?owe informacje o unikalnym kompleksie Podo®

 

Pavo Podo®Lac to Krok 1 w zakresie Podo®Concept. Poznaj Krok 2
(Podo®Start) i Krok 3 (Podo®Grow)! 

Sprawd? równie? dodatek Podo®Care - od wieku wczesno?rebi?cego do 30
miesi?ca.

 

 

 

Informacja o produkcie

bardzo smaczny 

zawiera unikalny kompleks Podo®

poprawia laktacj?, wspiera rozwój
?rebi?cia jeszcze przed narodzinami

dostarcza najwy?szej jako?ci
?atwostrawnego bia?ka

zapewnia optymalny rozwój szkieletu
dzi?ki zbilansowanej zawarto?ci
miedzi, cynku i manganu w najlepiej
przyswajalnej formie chelatów

utrzymuje klacze w najlepszej
kondycji w czasie ci??y i w trakcie
laktacji

zawiera odpowiednio zbilansowany
wap? i fosfor

Zastosowanie

klacze od dziewi?tego miesi?ca ci??y
lub wcze?niej a? do ko?ca laktacji

Porada ?ywieniowa

Przeci?tne dawkowanie w 9-11
miesi?cu ci??y: 420 gramów na 100
kg masy cia?a dziennie
Przeci?tne dawkowanie w 1-4
miesi?cu laktacji: 650 gramów na 100
kg masy cia?a dziennie
Przeci?tne dawkowanie w 5-6
miesi?cu laktacji: 350 gramów na 100
kg masy cia?a dziennie,  w tym
okresie nale?y stopniowo powraca?
do normalnego karmienia

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 1,2 kg produktu
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Specyfikacja
Zawiera
Kaszka pszenna
J?czmie?
Owies
Pra?one wyt?oki sojowe
?ruta owsiana
Melasa trzcinowa
Lucerna
Nasiona lnu
olej sojowy
W?glan wapnia
Chlorek sodu
Tlenek magnezu
Witaminy i minera?y

Opakowanie
Paczkowany 20 kg
Big Box 725 kg

Przechowywanie 
Przechowywa? w zimnym suchym i
zacienionym pomieszczeniu. Zamyka?
szczelnie po u?yciu

Analiza gwarantowana
Energia (EWpa) 0,92 Units/kg
Energia strawna
(DE)

13,2 MJ/kg

Energia (ME) 11,0 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

12 %

Bia?ko surowe 15 %
T?uszcz surowy 3,5 %
W?ókno surowe 10 %
Popió? surowy 8 %
Cukier 7 %
Skrobia 25 %
Lizyna 6,5 g/kg
Metionina 2,5 g/kg

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Sód 0,5 %
Potas 1,2 %
Magnez 0,5 %
Mied? 55 mg
?elazo 100 mg
Cynk 160 mg
Mangan 110 mg
Selen 0,4 mg
Jod 0,9 mg
Kobalt 0,5 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu

Dawka ?ywieniowa kg/dzie?

Trwa?o??
Paczkowany 6 mth
Big Box 6 mth

Witaminy (na kg)
Witamina A 15.000 IE
Witamina D3 2.200 IE
Witamina E 300 IE
Witamina B1 15 mg
Witamina B2 15 mg
Witamina B6 10 mg
Witamina B12 150 mcg
Cholina 500 mg
Kwias foliowy 10 mg
D-biotyna 250 mcg
Witamina K3 4,0 mg
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