
Pavo SummerFit
Dzienna dawka witamin i minera?ów
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Pavo SummerFit to koncentrat witaminowy w formie smacznych batonów.
?wietnie sprawdza si? jako uzupe?nienie diety koni karmionych tylko paszami
obj?to?ciowymi lub niewielkimi ilo?ciami pasz tre?ciwych. Dzi?ki jednemu
batonowi ko? otrzymuje t? sam? ilo?? witamin i minera?ów, któr? normalnie
dosta?by w 2 kg granulatu czy muesli - nie dostarcza zatem przy tym zb?dnych 
kalorii. Ponadto Pavo SummerFit zawiera bardzo ma?o bia?ka i cukru, a
wchodz?ce w jego sk?ad minera?y maj? posta? najlepiej przyswajalnych 
chelatów. 

Ju? zaledwie jeden baton odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu konia na
wszystkie sk?adniki od?ywcze!

 

Informacja o produkcie

bardzo bogaty w witaminy i minera?y -
jeden baton odpowiada dziennemu
zapotrzebowaniu konia 600 kg

wyj?tkowo niska kaloryczno??

bardzo ma?a zawarto?? bia?ka i cukru

minera?y w postaci
?atwoprzyswajalnych chelatów

wyj?tkowo smaczny, wygodna forma
batonów

 

Zastosowanie

konie wymagaj?ce uzupe?nienia
diety 

konie karmione tylko paszami
obj?to?ciowymi lub niewielkimi
ilo?ciami pasz tre?ciwych

konie wymagaj?ce dodatkowego
wsparcia, np. po chorobie

 

Porada ?ywieniowa

Dawkowanie:

Konie (600 kg): 1 baton / dzie?

Kuce (300 kg): pó? batona / dzie? 

Specyfikacja
Zawiera
Kaszka pszenna
?uska sojowa
Lucerna
P?atki pszenne
?uska owsiana
Melasa trzcinowa
Pszenica
W?glan wapnia
Nasiona lnu
Chlorek sodu
Tlenek magnezu
Wyt?oki lniane
M?czka pszenna

Opakowanie
Opakowanie 5 kg
Opakowanie XL 15 kg

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

10,1 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,7 EWpa
Bia?ko strawne,
surowe

7,8 %

Bia?ko surowe 11 %
T?uszcz surowy 3 %
W?ókno surowe 15 %
Popió? surowy 11,5 %
Cukier 6,5 %
Skrobia 17 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,6 %
Fosfor 0,45 %
Sód 0,6 %
Potas 1,4 %
Magnez 0,9 %
Mied? 360 mg
?elazo 772 mg
Cynk 1800 mg
Mangan 440 mg
Kobalt 4,4 mg
Selen 5,3 mg
Jod 6,6 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu

Trwa?o??
Opakowanie 9 mth

Witaminy (na kg)
Witamina A 108.000 IE
Witamina D3 14.400 IE
Witamina E 2.878 IE
Witamina K3 25 mg
Witamina B1 200 mg
Witamina B2 200 mg
Witamina B6 150 mg
Witamina B12 2.000 mcg
Kwas pantotenowy 176 mg
Cholina 900 mg
Folin 68 mg
Niacyna 268 mg
D-biotyna 2.200 mcg

Porada ?ywieniowa
Waga konia: Baton na dzie?
200-300 kg 0,5 Brikett
300-600 kg 1,0 Brikett
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