
Pavo Vital
Granule se všemi vitamíny a minerály, které váš k?? pot?ebuje
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Dostává Váš k?? málo nebo žádné jádro, pop?. dopl?kové krmivo? Pak mu dejte
Pavo Vital! Když krmíte svého kon? (o hmotnosti 600 kg) mén? než 1,5 kg a poníky
(o hmotnosti 300 kg) mén? než 0,75 kg jádra, tak nedostávají dostate?né množství
vitamin? a minerálních látek. V tomto p?ípad? je ?ešením Pavo Vital.  

Doplněk nové generace

Pavo Vital je dopln?k pro denní použití: granule s obsahem všech vitamin? a
minerálních látek, které váš k?? pot?ebuje, vyrobený ze 100% p?írodních surovin a
neobsahuje zbyte?né dopl?kové látky. Pavo Vital je unikátní díky obsahu nové
formy stopových prvk? -   Intellibond®. Normáln? mají stopové prvky jako je m?? a
zinek pro kon? špatnou chu?, a tak dopl?ky s obsahem t?chto prvk? nejsou ?asto
chutné. Ale speciální Intellibond® stopové prvky jsou rozloženy v žaludku (ne v
hub?) kon?. Proto nemají negativní efekt na chutnost! Spole?n? s p?ídavkem
bojínku lu?ního a vojt?šky jsou Pavo Vital velmi chutné granule! 

Sestavený na základě posledních vědeckých výzkumů

Všechny vitaminy a minerální látky jsou v Pavo Vital v?decky poskládány. Proto
nemusíte používat kombinaci r?zných produkt? / dopl?k?, které byste p?idali koním
do krmiva, což zabra?uje rizik?m p?edávkování.  Pouze jedna denní dávka dopl?ku
Pavo Vital, dle krmného návodu, je dostate?ná k maximálnímu využití a podpo?e
zdraví vašich koní a poník?.

 

 

 D?ležité vlastnosti

bez melasy a obilovin
velmi nízký obsah cukru a škrobu
100% p?írodní ingredience: bojínek
lu?ní a vojt?ška
vysoce stravitelné Intellibond®
stopové prvky
bez GMO

Dávkování

Vhodné pro:

kon? a poníky, kte?í dostávají málo
nebo žádné jádro
kon? a poníky, kte?í dostávají pouze
objemové krmivo (tráva, seno nebo
senáž)
kon? a poníky v režimu 24/7

Doporu?ené dávkování

K?? (600 kg): 100 gram? na den
Poník (300 kg): 50 gram? na den
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Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Bojínek
uhli?itan vápenatý
chlorid sodný

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 25.000 IE
vitamin D3 35.000 IE
vitamin E 6.000 mg
vitamin B1 400 mg
vitamin B2 400 mg
vitamin B6 250 mg
vitamin C 5.000 mg
kyselina
pantothenová

400 mg

Folin 225 mg
1.050 mg

niacin 1.050 mg
D-biotin 20.000 mcg

Trvanlivost
Trvanlivost 12 mth

Balení
kbelík 8 kg
pytlované 20 kg
Náhradní pytel 8 kg

Makro a mikro prvky (v kg)
m?? 800 mg
zinek 2.500 mg
mangan 3.750 mg
selen 10 mg
jód 30 mg
vápník 1,44 %
fosfor 0,26 %
sodík 1,55 %
draslík 2,13 %
ho??ík 0,12 %

Chelated minerals
Organic form of Selenium
Intellibond®

Živiny 
stravitelná energie
(DE)

7,8 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,62 EWpa
Energie (ME) 6,6 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

6,5 %

hrubý protein 6,5 %
hrubé oleje a tuky 2,7 %
hrubá vláknina 28,4 %
hrubý popel 16,4 %
cukr 4,5 %
škrob 0,24 %

Podmínky skladování 
Skladovat na chladném, suchém a
temném míst?. Po použití uzav?ít obal.

Krmný návod
 600 kg 300 kg

 100 g
Per day 

50 g Per
day
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