Pavo EPlus
Dla wsparcia mi??ni

Czy Twój ko? bywa sztywny po treningu, a jego mi??nie wydaj? si? obola?e? Kiedy
produkty uboczne gromadz? si? w mi??niach - warto wspomóc ich wydalanie.
Pavo Eplus: zapobiega sztywnienu mięśni u koni
Pavo Eplus zawiera naturalne przeciwutleniacze CellProtect, witamin? E i C, które
pomagaj? neutralizowa? uboczne produkty w mi??niach. To co wyró?nia Pavo
Eplus na tle innych podobnych produktów to naturalna witamina E - wiele
suplementów mi??niowych zawiera syntetyczny jej odpowiednik, który jest du?o
gorzej wch?aniany. To niezwykle istotne, poniewa? liczne badania wykaza?y, ?e
konie wyczynowe, aby móc prawid?owo wydala? z mi??ni produkty uboczne,
wymagaj? naprawd? du?ego udzia?u witaminy E w diecie - nawet do 2000
jednostek dziennie. To ilo??, której nie da si? dostarczy? samymi paszami.
Selen w Pavo Eplus
Produkt zawiera tak?e istotny selen, poniewa? wieloletnie prowadzone przez Pavo
analizy pasz obj?to?ciowych w ca?ej Europie wykaza?y, ?e znacz?co go w nich
brakuje - dlatego u koni cz?sto wyst?puj? jego niedobory. Warto wiedzie?, ?e
po??czenie selenu i witaminy E stymuluje i aktywuje ten sam istotny enzym, który
neutralizuje wolne rodniki. Produkt nie zawiera pszenicy, wi?c mo?e by? podawany
koniom nietoleruj?cym glutenu.
Produkt dost?pny w 3 kg wiadrze z zamykan? pokrywk?.

dla utrzymania odpowiedniej kondycji
mi??ni
pomaga zapobiega? zakwaszeniu
mi??ni po ci??kim treningu
niweluje sztywno?ci mi??ni
zawiera naturaln? witamin? E, selen i
magnez
wspiera dobr? koordynacj? mi??ni
podczas d?ugotrwa?ej pracy

Zastosowanie
konie poddawane intensywnemu
wysi?kowi
konie potrzebuj?ce ekstra dawki
witaminy E i/lub selenu
konie, od których oczekuje si?
najwy?szej wydajno?ci
przed i podczas intensywnych
treningów lub zawodów

Porada ?ywieniowa
Pavo Eplus jest dedykowany koniom
podatnym na zakwaszanie mi??ni lub
cierpi?cym na sztywno?ci po treningu
jako dodatek profilaktyczny. W trakcie
sezonu startowego nale?y dodawa? do
paszy 100 gram produktu na dzie?.
Ko? (oko?o 600 kg): 100 gram na
dzie?
Kuc (oko?o 300 kg): 50 gram na dzie?
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Informacja o produkcie

Pavo EPlus
Dla wsparcia mi??ni

Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
?ruta ?ytnia
W?glan wapnia
Fosforan magnezu
Octan magnezu
Tlenek magnezu
Pra?one wyt?oki sojowe
Citrus pulp
Dekstroza
CellProtect
Opakowanie
Wiadro

3 kg

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
8.6 MJ/kg
(DE)
Energia (EWpa)
0.69 EWpa
Energia (ME)
7,3 MJ/kg
Bia?ko strawne,
72 gr/kg
surowe
Bia?ko surowe
14,9 %
T?uszcz surowy
3%
W?ókno surowe
13,4 %
Popió? surowy
23,7 %
Cukier
0,0 %
Skrobia
0,0 %

Witaminy (na kg)
Witamina E
Witamina C

12.000 IE
11.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap?
2,2 %
Fosfor
2,6 %
Sód
0,5 %
Magnez
6,0 %
Porada ?ywieniowa

18 mth
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