
Pavo MuscleBuild
Wspiera szybk? rozbudow? mi??ni
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Czy Twojemu m?odemu koniowi przyda?aby si? rozbudowa masy mi??niowej? A
mo?e masz konia sportowego i chcia?by? wesprze? jego mi??nie, aby odznacza?
si? wi?ksz? si?? i wytrzyma?o?ci?? Musisz mie? ?wiadomo??, ?e ko? nigdy nie
rozwinie wi?kszej ilo?ci mi??ni ni? posiada wskutek uwarunkowa? genetycznych -
ale mi??nie mo?na ?wiczy? i tym samym uczyni? je grubszymi. W trakcie wysi?ku
fizycznego komórki mi??niowe s? aktywowane, celem magazynowania wi?kszej
ilo?ci energii, co pozwala poprawi? wydajno??. Co wa?ne - dodatkowe sk?adniki
od?ywcze mog? wspiera? ten proces!

Rozbudowa mięśni Twojego konia

Pavo MuscleBuild zawiera serwatk? w proszku - substancj? dobrze znan? w
?wiecie kulturystów. Zawiera ona wiele niezb?dnych dla rozbudowy mi??ni
aminokwasów - czyli ?a?cuchów bia?kowych. Uwzgl?dniona w sk?adzie witamina
D3 pomaga zapobiega? zm?czeniu mi??ni, a L-karnityna poprawia konwersj?
energii w komórkach mi??niowych. Dodatkowo Pavo MuscleBuild zawiera naturalne
przeciwutleniacze CellProtect, które neutralizuj? wolne rodniki i wspieraj?
odkwaszanie mi??ni. Co wa?ne, produkt jest wolny od dopingu i nie zawiera
pszenicy, wi?c jest tak?e bezpieczny dla koni wra?liwych na gluten.

Produkt dost?pny w praktycznym wiaderku 3 kg

 

Informacja o produkcie

Wspiera szybki rozwój mi??ni
Zawiera niezb?dne dla rozbudowy
mi??ni aminokwasy i karnityn?
Pomaga zapobiega? przem?czeniu
mi??ni

Zastosowanie

Konie, które potrzebuj? wsparcia w
rozbudowie mi??ni
M?ode konie, które w?a?nie
rozpocz??y trening
Konie wyczynowe po okresie
odpoczynku lub rekonwalescencji

Porada ?ywieniowa

Aby skutecznie rozbudowa? mas?
mi??niow? konia nie wystarczy samo
podawanie Pavo MuscleBuild -
konieczny jest równoczesny odpowiedni
trening, który b?dzie stymulowa?
mi??nie. Ponadto dieta konia powinna
zawiera? wystarczaj?c? ilo?? bia?ka - w
przeciwnym razie nie b?dzie on mia?
wystarczaj?cej ilo?ci budulca
niezb?dnego do rozwoju mi??ni.
Reasumuj?c, po??czenie odpowiedniej
jako?ci paszy, w?a?ciwego treningu i
Pavo Muscle Build to najlepsza mo?liwa
droga do uzyskania lepszej muskulatury
w zaledwie trzy miesi?ce.

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

Opakowanie
Wiadro 3 kg

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

5,2 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,42 EWpa
Energia (ME) 4,4 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

99 gr/kg

Bia?ko surowe 21,0 %
T?uszcz surowy 3,6 %
W?ókno surowe 17,3 %
Popió? surowy 10 %
Lizyna 7,2 g
L-Karnityna 25 g
Cukier 7%
Skrobia 3.5%

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,2 %
Fosfor 0,4 %
Sód 0,3 %
Potas 1,70 %
Magnez 0,15 %

Porada ?ywieniowa

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

Witaminy (na kg)
Witamina D3 9.900 IE
Witamina C 3.600 mg
CellProtect
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