
Pavo TopSport
najlepsze wsparcie sportowców
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W oparciu o najnowocze?niejsze i zaawansowane badania naukowe, opracowany
wspólnie z najlepszymi lekarzami weterynarii i sprawdzony przez najlepszych
je?d?ców - Pavo TopSport to nowy wyj?tkowy dodatek paszowy w formie
muesli dla koni sportowych, którym stawiane s? najwy?sze wymagania.

Pavo TopSport charakteryzuje wyj?tkowo wysoki poziom bardzo strawnego
bia?ka (20%) i du?a zawarto?? aminokwasów - lizyny, treoniny oraz metioniny 
oraz dodatek antyoksydantów: witaminy E i selenu, dzi?ki czemu
produkt doskonale wspiera rozwój, funkcjonowanie i regeneracj? mi??ni,
pomagaj?c koniom sportowym w budowaniu i utrzymywaniu najlepszej formy.
Bardzo du?y udzia? olejów (18%) dostarcza dodatkowej, wolnouwalnianej
energii i stanowi doskona?? jej rezerw?, a jednocze?nie gwarantuje
koniowi doskona?y wygl?d i ?wietn? kondycj? sier?ci. Oczywi?cie TopSport
jest wzbogacony witaminami i minera?ami, aby dostarczy? sportowcowi
wszystkiego czego potrzebuje do spe?niania stawianych mu wymaga?.  

Zawodnicy zgodnie potwierdzaj?, ?e konie otrzymuj?ce dodatek TopSport
wygl?daj? fantanstycznie, utrzymuj? ?wietn? form?, maj? ch?? i si?? do pracy, ale
pozostaj? pod kontrol?, a ich mi??nie wspaniale si? regeneruj? i wyj?tkowo
rozbudowuj?. 

 

Informacja o produkcie

dodatek paszowy w formie muesli dla
koni wyczynowych

du?y udzia? wysokiej jako?ci dobrze
strawnego bia?ka - 20%

bardzo du?a zawarto?? aminokwasów
- lizyny, metioniny i treoniny

dodatek antyoksydantów - witaminy E
i selenu

du?y udzia? olejów (18,7%),
dostarczaj?cy niezb?dnych kwasów
t?uszczowych omega-3 i omega-6
oraz stanowi?cy ?ród?o
wolnouwalnianej energii i
zapewniaj?cy doskona?y wygl?d i
kondycj? sier?ci

wyj?tkowo wspiera rozbudow?,
funkcjonowanie i regeneracj? mi??ni

wzbogacony witaminami i
minera?ami 

Zastosowanie

wszystkie konie wyczynowe i ci??ko
pracuj?ce
konie sportowe maj?ce problem z
utrzymaniem formy, np. podczas
d?ugich zawodów
konie sportowe wymagaj?ce
wyj?tkowego wsparcia mi??ni

   

Porada ?ywieniowa

Przeci?tne dawkowanie: 170 g na 100
kg masy cia?a 

Maksymalne dawkowanie: 250 g na
100 kg masy cia?a 

TopSport jest dodatkiem do
podstawowej diety konia
(uwzgl?dniaj?cej pasze tre?ciwe i
obj?to?ciowe)

Dawkowanie zale?y od intensywno?ci
pracy, dyscypliny, jako?ci
pozosta?ych zadawanych pasz i
czasu sp?dzanego na pastwisku

Jedna miarka Pavo zawiera 1,0 kg
produktu
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Specyfikacja
Zawiera
P?atki sojowe toastowane
Nasiona lnu
Kukurydza
Wyt?oki s?onecznikowe
Orkisz
Kaszka pszenna
Pra?one wyt?oki sojowe
Lucerna
Otr?by pszenne
J?czmie?
Melasa trzcinowa
Pulpa z cykorii

Tlenek magnezu
Chlorek sodu
W?glan wapnia
Olej z ziarna inu

Opakowanie
Paczkowany 15 kg

Trwa?o??
Paczkowany 6 mth

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

12.9 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,95 EWpa
Energia (ME) 11,1 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

172 gr/kg

Bia?ko surowe 21,5 %
T?uszcz surowy 17,5 %
W?ókno surowe 7,5 %
Popió? surowy 8,5 %
Cukier 6 %
Skrobia 16 %
Lizyna 10,8 g
Metionina 3,4 g

7,7 g

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 0,9 %
Fosfor 0,5 %
Sód 0,7 %
Potas 1,2 %
Magnez 0,7 %
Mied? 66 mg
?elazo 121 mg
Cynk 262 mg
Mangan 167 mg
Kobalt 0,51 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 355 mg
Witamina K3 3,5 mg
Witamina B1 38 mg
Witamina B2 16 mg
Witamina B6 10 mg
Kwas pantotenowy 21 mg
Cholina 510 mg
Folin 8 mg
Niacyna 30 mg
D-biotyna 530 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 0,34 kg 0,68 kg 1,0 kg

Heavy work 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
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