
Pavo MuscleCare
Kompleksowe wsparcie mi??ni
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Konie, które maj? tendencj? do sztywno?ci czy zakwaszonych mi??ni, a nawet
konie z syndromem tying-up, mog? odnie?? znacz?ce korzy?ci z uwzgl?dnienia w
ich diecie odpowiedniej ilo?ci sk?adników od?ywczych, które poprawiaj? rozk?ad i
wydalanie produktów ubocznych metabolizmu komórkowego. Podawanie
suplementu Pavo MuscleCare mo?e stanowi? najlepsze rozwi?zanie!

H2: Wsparcie mięśni przez Pavo MuscleCare

Pavo MuscleCare zawiera naturalne przeciwutleniacze CellProtect i niedopingow?
beta-alanin? - aminokwas, który stanowi cz??? karnozyny i wspomaga zdolno??
mi??ni do buforowania kwasu mlekowego. Uwzgl?dniaj?c jej dodatek w ko?skiej
diecie, umo?liwiamy produkcj? wi?kszej ilo?ci karnozyny, a tym samym
spowalniamy procesy zakwaszania mi??ni. W rezultacie ko? jest w stanie sprosta?
intensywnemu treningowi przez d?u?szy czas i z mniejszymi konsekwencjami. Pavo
MuscleCare nie zawiera pszenicy, wi?c mo?na go podawa? tak?e koniom
wra?liwym na gluten.

Produkt dost?pny w praktycznym wiaderku 3 kg.

Informacja o produkcie

?agodzi skutki wysi?ku fizycznego
takie jak sztywne czy obola?e mi??nie
Przyspiesza rozk?ad i wydalanie
produktów ubocznych metabolizmu
mi??ni
Zawiera cenn? beta-alanin? i
naturaln? witamin? E

Zastosowanie

Dla koni sportowych wszystkich
dyscyplin
Dla koni ze sk?onno?ciami do
zakwaszania mi??ni lub cierpi?cych
na inne problemy z mi??niami
Dla koni wykonuj?cych ci??k?,
forsown? prac?
Dla koni, które s? trenowane
nieregularnie

Porada ?ywieniowa

Je?li nie jeste? pewny, czy Twój ko? ma
tendencj? do zakwaszania mi??ni po
wysi?ku fizycznym - mo?esz poda? mu
Pavo Eplus jako ?rodek zapobiegawczy.
Natomiast koniom, u których problem ze
sztywnymi, obola?ymi i zakwaszonymi
po wysi?ku mi??niami jest znany -
zdecydowanie sugerujemy podawanie
Pavo MuscleCare. Rozpocznij
suplementacj? minimum dwa tygodnie
przed zawodami/ci??kim wysi?kiem i
podawaj jeszcze przez tydzie? po.
Koniom wyj?tkowo wra?liwym i
podatnym na problemy mi??niowe
zaleca si? podawanie suplementu przez
d?u?szy czas.

Ko? (oko?o 600 kg): 100 gramów
dziennie
Kuc (oko?o 300 kg): 50 gramów
dziennie
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Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
W?glan wapnia
P?atki sojowe toastowane
?ruta ?ytnia
Olej z ziarna inu
Citrus pulp
Dekstroza

Witaminy (na kg)
Witamina E 6.000 IE
Witamina B6 120 mg
Witamina C 1.000 mg
Cholina 620 mg
Kwias foliowy 120 mg
CellProtect

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

6,9 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,55 EWpa
Energia (ME) 5,9 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

93 gr/kg

Bia?ko surowe 32 %
T?uszcz surowy 2,5 %
W?ókno surowe 13,3 %
Popió? surowy 8,5 %
Beta-alaniny 250 g
Cukier 2.3%
Skrobia 10.8%

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Sód 1,3 %
Potas 1,3 %
Magnez 0,12 %

Porada ?ywieniowa

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

Opakowanie
Wiadro 3 kg
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