
Pavo DailyPlus
Zbilansowana obj?to?ciowa pasza dla koni
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W naturze konie pas? si? oko?o 16 godzin dziennie, wykonuj?c przy tym
przesz?o 40000 ruchów prze?uwaj?cych. W wyniku udomowienia ich tryb
?ycia znacznie si? zmieni? i obecnie na ogó? dalece odbiega od naturalnego. 

Pavo DailyPlus to zbilansowana mieszanka paszowa o wysokiej zawarto?ci 
w?ókna i o warto?ci energetycznej na poziomie siana. Mo?e by? skarmiana 
samodzielnie lub jako dodatek do posi?ków tre?ciwych w celu stymulowania
?ucia, zwi?kszania produkcji ?liny i spowalniania konsumpcji (co ma
nieoceniony wp?yw na metabolizm). Ponadto DailyPlus zmniejsza uczucie
znudzenia pobytem w boksie, a zwi?kszone wydzielanie ?liny ma du?e znaczenie w
profilaktyce wrzodów ?o??dka i kolek u koni. Dodatek sieczki w diecie konia ma
zatem bardzo pozytywny wp?yw na jego zdrowie i samopoczucie.

DailyPlus to mieszanka lucerny, suszonych ?dzbe? owsa, s?omy j?czmiennej
i siana z trawy, wzbogacona kompleksem witamin i olejem ro?linnym.
Charakteryzuje j? bardzo du?a zawarto?? w?ókna i bardzo niski poziom
skrobi, cukru i energii. Wraz z Pavo SummerFit lub Pavo Vital Complete jest
doskona?ym substytutem tre?ciwych posi?ków dla koni i kuców, które nie s?
u?ytkowane i zdrowym dodatkiem do pasz tre?ciwych dla wszystkich
pozosta?ych. 

 

 

Informacja o produkcie

stymuluje ?ucie

wp?ywa na zwi?kszenie produkcji
?liny

wyd?u?a czas konsumpcji posi?ku
(nawet trzykrotnie)

zmniejsza ryzyko wrzodów ?o??dka i
kolek

korzystnie wp?ywa na trawienie,
wspiera metabolizm

zmniejsza uczucie znudzenia
pobytem w boksie

dobry substytut tre?ciwego posi?ku
dla niepracuj?cych kuców i koni

niski poziom cukru, skrobi i energii

dodatek witamin i oleju, b?d?cego
?ród?em drogocennych kwasów
t?uszczowych

Zastosowanie

 dla wszystkich koni i kuców na
ka?dym poziomie u?ytkowym jako
dodatek lub samodzielny posi?ek

 

Porada ?ywieniowa

Porada ?ywieniowa

Zmieszaj 300 do 500 gramów
produktu z pasz? tre?ciw? i podaj
koniowi.
Dla lepszego prze?uwania mo?esz do
takiego posi?ku doda? troch? wody.
Maksymalne dawkowanie: 1,5 kg na
100 kg masy cia?a dziennie.

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 0.2 kg produktu
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Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
Bojínek lu?ní
Zielony owies
S?oma pszenna
Olej z ziarna inu
Pulpa z cykorii
Pulpa jab?kowa
Wyt?oki lniane
?ruta poekstrakcyjna z nasion
s?onecznika
Olej s?onecznikowy

Porada ?ywieniowa
Woda powinna by? zawsze dost?pna
Maksymalna dawka dla jednego konia
wynosi 1500g na 100 kg wagi cia?a na
dzi??

Analiza gwarantowana
Bia?ko surowe 10,6 %
T?uszcz surowy 6,2 %
W?ókno surowe 27,4 %
Bia?ko strawne,
surowe

6,8 %

Popió? surowy 7 %
Cukier 3,7 %
Skrobia 2,1 %
Wap? 0,66 %
Fosfor 0,24 %
Sód 0,08 %

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

Opakowanie
Paczkowany 90 ltr

Trwa?o??
Trwa?o?? 12 mth
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