
Pavo MultiVit15
Kompletny suplement witaminowy
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Czy uwa?asz, ?e twój ko? potrzebuje czego? ekstra? Podejrzewasz, ?e nie czuje
si? dobrze albo ?e jego uk?ad odporno?ciowy potrzebuje wsparcia? A mo?e
obserwujesz problemy z wymian? sier?ci lub jej jako?ci?? Pavo MultiVit15 b?dzie
najlepszym wsparciem.

15 najważniejszych witamin w Pavo MultiVit15

Pavo MultiVit15 zawiera szerok? gam? witamin i przeciwutleniaczy CellProtect,
które wspomagaj? wiele istotnych funkcji organizmu. Witamina B1 (tiamina)
odgrywa na przyk?ad rol? w konwersji cukrów, witamina B2 (ryboflawina), B5 i B12
dostarczaj? energii na poziomie komórkowym, witamina B3 (niacynamid) jest
wymagana do ró?nych procesów komórkowych, a cholina pomaga mi??niom
odpocz??. Ponadto, oprócz syntetycznej witaminy E, Pavo MultiVit15 zawiera
równie? naturalne antyoksydanty CellProtect dla lepszej dost?pno?ci witaminy E i
skuteczniejszej neutralizacji wolnych rodników.

Ilo?? witaminy A zosta?a celowo zmniejszona w produkcie, poniewa? badania
wykaza?y, ?e jest ona cz?sto dodawana w zbyt du?ej dawce, a zasada "im wi?cej
tym lepiej" zdecydowanie nie ma zastosowania w jej przypadku - przedawkowanie
witaminy A mo?e skutkowa? realnymi problemami.

Pavo MultiVit15 to kompletny suplement witaminowy, który wzmacnia uk?ad
odporno?ciowy konia. Produkt przyczynia si? do uzyskania l?ni?cej sier?ci i wspiera
jej wymian?. Produkt nie zawiera pszenicy, wi?c mo?e by? podawany koniom
nietoleruj?cym glutenu.

Dost?pne w 3 kg wiadrze z zamykan? pokryw?.

Informacja o produkcie

kompletny suplement witaminowy
zawiera 15 najwa?niejszych dla koni
witamin
wspiera uk?ad odporno?ciowy
zapewnia l?ni?c? sier?ci i wspomaga
jej wymian?

Zastosowanie

konie i kuce, które potrzebuj? ekstra
dodatku witamin
konie, które ?le znosz? zmiany pór
roku
konie starsze

Porada ?ywieniowa

Zazwyczaj kuracja trwaj?ca przez okres
trzech do czterech tygodni jest
wystarczaj?ca, ale jej przed?u?enie nie
zaszkodzi.

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

Witaminy (na kg)
B-Karoten 500 mg
Witamina A 90.000 IE
Witamina D3 19.800 IE
Witamina E 6.000 IE
Witamina K3 60 mg
Witamina B1 180 mg
Witamina B2 180 mg
Witamina B6 120 mg
Witamina C 11000 mg
Kwas pantotenowy 175 mg
Kwias foliowy 120 mg
Niacyna 300 mg
D-biotyna 6.000 mg

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

Opakowanie
Wiadro 3 kg

Porada ?ywieniowa

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

6,9 MJ/kg

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

120 gr/kg

Bia?ko surowe 16,0 %
T?uszcz surowy 3,5 %
W?ókno surowe 17,5 %
Popió? surowy 11 %
Cukier 4%
Skrobia 9%

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,01 %
Fosfor 0,01 %
Sód 0,01 %
Potas 1,60 %
Magnez 0,18 %

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