
Pavo Mobility
Dla wsparcia stawów
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Optymalny ruch wymaga zdrowych stawów. W?a?ciwe sk?adniki od?ywcze mog?
mie? pozytywny wp?yw na stan chrz?stki, mazi stawowej i torebki stawowej oraz
wi?zade? - a wszystko to utrzymuje staw razem i wp?ywa na jego prawid?owe
funkcjonowanie.

Wsparcie stawów z Pavo Mobility

Pavo Mobility zawiera glukozamin? i kwas hialuronowy, które s? niezb?dnymi
sk?adnikami zdrowej mazi stawowej oraz chondroityn? i MSM, które maj?
wyj?tkowo pozytywny wp?yw na chrz?stk?. Jednak same te substancje nie s?
wystarczaj?ce dla utrzymania pe?ni zdrowych stawów u koni. Dlatego
najwa?niejszym sk?adnikiem Pavo Mobility jest specjalny kolagen, który skutecznie
si? wch?ania i wspiera ca?y aparat ruchu w najwy?szym stopniu. Ponadto preparat
zawiera witamin? C i krzem, które odgrywaj? istotn? rol? w rozwoju tkanki kostnej,
chrz?stki oraz stymuluj? produkcj? kolagenu i kwasu hialuronowego. Pavo Mobility
nie zawiera pszenicy, dlatego jest bezpieczny dla koni nietoleruj?cych glutenu.

Produkt jest dost?pny w praktycznym wiaderku 3 kg.

 

 

 

Informacja o produkcie

dla elastycznych, sprawnych stawów
optymalne sk?adniki od?ywcze
wspieraj?ce zdrowie chrz?stek i
stawów
wspiera tworzenie mazi stawowej
zawiera kolagen, glukozamin?,
chondroityn?, kwas hialuronowy,
MSM i krzem

Zastosowanie

konie potrzebuj?ce wsparcia stawów i
wspomagania aparatu ruchu
konie wy?cigowe
m?ode konie, które dopiero
rozpocz??y trening
konie starsze

Porada ?ywieniowa

Pavo Mobility mo?na podawa? zarówno
profilaktycznie (konie sportowe oraz
konie, które s? nara?one na du?e
obci??enia stawów), jak i leczniczo
(przez okres 2-3 miesi?cy) po urazach,
przy problemach ze stawami lub po
sugestii lekarza weterynarii oraz
wspieraj?co u koni starszych lub
cierpi?cych na zwyrodnienia.

Profilaktycznie:

Ko? (oko?o 600 kg): 50 gramów
dziennie
Kuc (oko?o 300 kg): 25 gramów
dziennie

Leczniczo oraz w przypadku koni
starszych lub ze zwyrodnieniami:

Ko? (oko?o 600 kg): 100 gramów
dziennie
Kuc (oko?o 300 kg): 50 gramów
dziennie



Pavo Mobility
Dla wsparcia stawów

M
ie

sz
an

ka
 p

as
zo

w
a 

uz
up

e?
ni

aj
?c

a 
dl

a 
ko

ni
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
Enzymatycznie uwodniony kolagen
W?glan wapnia
?ruta ?ytnia
Olej z ziarna inu
Marchew p?atkowana
Dekstroza

Opakowanie
Wiadro 3 kg

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

6,2 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.5 EWpa
Energia (ME) 5,3 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

70 gr/kg

Bia?ko surowe 13,0 %
T?uszcz surowy 5 %
W?ókno surowe 23,4 %
Popió? surowy 8 %
Cukier 8.3%
Skrobia 3.5%

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1 %
Fosfor 0,3 %
Sód 0,2 %
Krzemu 2.000 mg
Dimetylosulfon 10 g
Kwas hialuronowy 1.250 mg
siarczan
glukozaminy

85 mg

Siarczan
chondroityny

20 g

Enzymatycznie
uwodniony kolagen

125 gr

Porada ?ywieniowa

Trwa?o??
Trwa?o?? 18 mth

Witaminy (na kg)
Witamina C 4.000 mg
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