
Pavo 18plus
Pasza dla koni starszych
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Zmiany w organizmie konia zaczynaj? si? mniej wi?cej w wieku 18 lat. Uk?ad
pokarmowy staje si? mniej sprawny, wch?anianie i wykorzystanie sk?adników
od?ywczych przestaje by? efektywne. Pocz?tkowo zmiany nie s? zauwa?alne
go?ym okiem, a wiele koni pomimo zachodz?cego procesu starzenia pracuje
intensywnie i wydajnie jak wcze?niej - wyra?nie zmieniaj? si? jednak ich potrzeby.
By utrzyma? mi??nie we w?a?ciwej kondycji starsze konie potrzebuj? wi?cej
bia?ka, stopniowo trac? te? zdolno?? do metabolizowania cukrów. Gdy
zauwa?ysz zmiany w wygl?dzie swojego konia, proces ten b?dzie ju? w
zaawansowanym stadium. Pami?taj, by w por? wprowadzi? ?ywienie dostosowane
do potrzeb Twojego seniora.

 

NIE MO?ESZ ZATRZYMA? CZASU, ALE MASZ WP?YW NA TO

JAK PORADZI SOBIE Z JEGO UP?YWEM TWÓJ KO?

Pavo 18Plus to kompleksowa odpowied? na wszystkie potrzeby starszego konia.
Ca?kowicie pokrywa zwi?kszone zapotrzebowanie na sk?adniki od?ywcze nie
obci??aj?c przy tym organizmu. To bezpy?owe, wysoko w?ókniste bogate w 
antyoksydanty i niezb?dne kwasy t?uszczowe muesli pozwoli zachowa?
Twojemu seniorowi idealn? kondycj? i sprawi, ?e pomimo up?ywu lat b?dzie pe?en
energii.

 

* Pavo 18Plus mo?na podawa? na mokro!

* Doskona?ym rozwi?zaniem w ?ywieniu starszych koni jest po??czenie 18Plus
z Pavo SpeediBeet 

Informacja o produkcie

Du?y udzia? ?atwo przyswajalnego
w?ókna niweluje problemy
powodowane mniej efektywn? prac?
uk?adu pokarmowego
Zawarto?? niezb?dnych
aminokwasów umo?liwia zachowanie
sprawno?ci i dobrej kondycji
Dostosowany do potrzeb starszych
koni udzia? cukru/skrobi
Dodatek wielonienasyconych kwasów
t?uszczowych omega-3 i omega-6
Odpowiednio zmodyfikowany
stosunek wapnia do fosforu
Zawarto?? antyoksydantów –
wsparcie dla uk?adu
odporno?ciowego
Specjalna bogata mieszanka witamin i
minera?ów 
Drobne i mi?kkie sk?adniki
gwarantuj?ce ?atwo?? prze?uwania
nawet koniom o z?ym stanie
uz?bienia

Zastosowanie 

pracuj?ce konie w wieku 18+
konie chude i w z?ej kondycji
konie o ograniczonej sprawno?ci
konie cierpi?ce na zespó? Cushinga
konie o z?ej kondycji mi??niowej

Porada ?ywieniowa

Przeci?tne dawkowanie: 300 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie.
Maksymalne dawkowanie: 800
gramów na 100 kg masy cia?a
dziennie (w przypadku koni w z?ej
kondycji).

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

Produkt mo?e by? podawany na mokro
w proporcji 1:1 z wod?.

 

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 0.9 kg produktu.
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Mo?na podawa? tak?e na mokro w
postaci meszu

Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
Kaszka pszenna
Orkisz
Orkisz
Pra?one wyt?oki sojowe
Melasa trzcinowa
Wyt?oki s?onecznikowe
Pszenica

Pulpa jab?kowa
Nasiona lnu
Pszenica
J?czmie? sp?czniany
Kukurydza sp?czniana
Groszek p?atkowany
Chlorek sodu
W?glan wapnia
Tlenek magnezu
Otr?by pszenne
Marchew-p?atki
Pulpa z cykorii
Olej z ziarna inu
Dro?d?e browarniane
CellProtect

Opakowanie
Paczkowany 15 kg

Trwa?o??
Paczkowany 6 Mnth

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

10,5 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,84 EWpa
Energia (ME) 9 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

125 gr/kg

Bia?ko surowe 14,5 %
T?uszcz surowy 6,9 %
W?ókno surowe 15,3 %
Popió? surowy 10,4 %
Cukier 5,7 %
Skrobia 14,9 %
Lizyna 5,9 g
Metionina 2,2 g

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,97 %
Fosfor 0,39 %
Sód 0,94 %
Potas 1,32 %
Magnez 0,91 %
Mied? 61 mg
?elazo 174 mg
Cynk 378 mg
Mangan 240 mg
Selen 1,16 mg
Jod 1,45 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu

Witaminy (na kg)
Witamina A 16.872 IE
Witamina D3 3.224 IE
Witamina E 437 IE
Witamina K3 6,3 mg
Witamina B1 23 mg
Witamina B2 26 mg
Witamina B6 14 mg
Kwas pantotenowy 25 mg
Folin 13 mg
Niacyna 40 mg
D-biotyna 542 mg

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 

0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Horse with a condition residue or
dental problems*

1,6 kg 3,2 kg 4,8 kg
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