
Pavo VitalComplete
Denní vitaminový a minerální dopln?k
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Pavo VitalComplet je ideální dopln?k pro každou krmnou dávku, která neobsahuje
dostate?né množství vitamin? a minerál?. Pokud je váš k?? na pastvin?, tak
pravd?podobn? nebude pot?ebovat dopl?kové krmivo, ale tráva zase neobsahuje
dostate?né množství vitamin? a minerál?.

Pavo VitalComlpete nabízí perfektní ?ešení. Je váš k?? krmen základními granulemi
nebo dostává hodn? jádra (ovsa)? V t?chto p?ípadech vybalancovaná kombinace
vitamin?, minerál? a mikroprvk? v Pavo VitalComplete dodá vašemu koni vše
pot?ebné.

 

 D?ležité vlastnosti

Vitaminy, minerály a stopové prvky
P?i nízké krmné dávce
Jako dopln?k k jadrnému krmivu

Dávkování

Kon? kte?í jsou na pastv? 24/7
Kon? kte?í jsou krmeni pouze základnímy peletami nebo
muesli
Kon? kte?í jsou krmeni pouze obilovinami
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Specifikace produktu
Složení
vojt?ška 45 %
uhli?itan vápenatý
Krmná pšenice
t?tinová melasa
oxid ho?e?natý
pšenice
je?men
sójový olej
chlorid sodný
dihydrogenfosfore?nan vápenatý

Balení
kbelík 10 kg
pytlované 20 kg

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

Analytické složky
Energie (EWpa) 0,54 Units/kg
stravitelná energie
(DE)

7,8 MJ/kg

Energie (ME) 6,5 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

6,5 %

hrubý protein 9,5 %
hrubé oleje a tuky 3,5 %
hrubá vláknina 13 %
hrubý popel 34 %
cukr 4 %
škrob 7 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 8 %
fosfor 0,5 %
sodík 1,5 %
draslík 1,4 %
ho??ík 3,5 %
m?? 800 mg
železo 1,500 mg
zinek 2.500 mg
mangan 1.300 mg
selen 7 mg
jód 20 mg
kobalt 5,0 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Krmný návod

Trvanlivost
Trvanlivost 12 mth

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 187.500 IE
vitamin D3 40.000 IE
vitamin E 7.500 IE
vitamin B1 400 mg
vitamin B2 400 mg
vitamin B6 250 mg
vitamin B12 3.500 mcg
vitamin C 5.000 mg
cholin 10.500 mg
D-biotin 20.000 mcg
vitamin K3 80 mg
Kyselina listová 225 mg
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