
Pavo Triple P
Prawdziwie eksploduj?ca energia
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Pavo Triple P jest doskona?ym ?ród?em szybko uwalnianej energii -
dedykowane koniom, od których oczekuje si? najwy?szej wydajno?ci w krótkim
czasie, czyli u?ytkowanym w dyscyplinach takich jak np. skoki czy wy?cigi. 

Triple P to wyj?tkowo smaczne muesli, ch?tnie zjadane nawet przez wybredne
konie lub takie, które niech?tnie jedz? podczas zawodów. Mikronizacja
wchodz?cych w sk?ad zbó? znacznie zwi?kszy?a ich strawno??, dzi?ki czemu
substancje od?ywcze s? ?atwo i dobrze wykorzystywane. Pasza jest bogata w
przeciwutleniacze - witamin? E i selen oraz witaminy i minera?y zbilansowane
w sposób odpowiadaj?cy potrzebom koni sportowych, a najwy?szej jako?ci
bia?ko zapewnia najlepsze wsparcie dla mi??ni.
 

Informacja o produkcie

?ród?o szybko uwalnianej energii

wyj?tkowo smaczna - ch?tnie zjadana
przez wybredne konie lub takie, które
niech?tnie jedz? podczas zawodów

zawarto?? witamin, minera?ów i
pierwiastków ?ladowych dostosowana
na potrzeby koni wyczynowych

mikronizowane ziarna zbó?
gwarantuj? lepsz? strawno?? i
wykorzystanie substancji od?ywczych

du?y udzia? antyoksydantów -
witaminy E i selenu, zapewniaj?cy
wsparcie dla mi??ni

najwy?szej jako?ci ?atwo
przyswajalne bia?ko

Zastosowanie

konie wyczynowe, które wymagaj?
szybko uwalnianej energii (np. skoki,
wy?cigi)
konie wybredne lub takie, które
niech?tnie jedz? podczas zawodów
konie wymagaj?ce dodatkowej energii
w czasie zawodów

Porada ?ywieniowa

Porada ?ywieniowa

Przeci?tne dawkowanie w przypadku
?rednio-ci??kiej pracy: 450 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie.
Maksymalne dawkowanie w
przypadku ci??kiej pracy: 600 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie.

Dawkowanie zale?y od czasu
sp?dzanego na pastwisku i pracy.

 

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 0,9 kg produktu
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Specyfikacja
Zawiera
Owies
J?czmie? sp?czniany
Lucerna
Kukurydza sp?czniana
Melasa trzcinowa
Orkisz
Kaszka pszenna
Pra?one wyt?oki sojowe
P?atki sojowe toastowane
Wyt?oki s?onecznikowe
J?czmie?

W?glan wapnia
Chlorek sodu
Tlenek magnezu

Opakowanie
Paczkowany 15 kg

Trwa?o??
Paczkowany 6 mth

Analiza gwarantowana
Energia (EWpa) 0,92 EWpa
Energia strawna
(DE)

11,5 MJ/kg

Energia (ME) 9,8 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

90 gr/kg

Bia?ko surowe 13,9 %
T?uszcz surowy 5,5 %
W?ókno surowe 10,3 %
Popió? surowy 4,6 %
Cukier 5 %
Skrobia 30,5 %
Lizyna 6,0 g
Metionina 2,2 g

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,60 %
Fosfor 0,34 %
Sód 0,65 %
Potas 1,02 %
Magnez 0,65 %
Mied? 65 mg
?elazo 120 mg
Cynk 260 mg
Mangan 165 mg
Selen 0,61 mg
Jod 1 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu

Witaminy (na kg)
Witamina A 15.150 IE
Witamina D3 2.525 IE
Witamina E 358 mg
Witamina K3 3,5 mg
Witamina B1 38 mg
Witamina B2 15 mg
Witamina B6 10 mg
Kwas pantotenowy 21 mg
Folin 8 mg
Niacyna 30 mg
D-biotyna 560 mcg

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

Dawka ?ywieniowa kg/dzie?
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Medium work 0,9 kg 1,8 kg 2,7 kg

Heavy work 1,2 kg 2,4 kg 3,6 kg
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