
Pavo EnergyControl
Základní krmení pro výkonnostní sport
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Pavo Energy-Control je unikátní závodní krmivo pro namáhavou a p?íliš dlouho
trvající zát?ž. Díky vysoce kvalitním esenciálním olej?m z ln?ného semene se
energie stane dostupnou b?hem celé zát?že a ješt? z?stane Váš k?? perfektn? pod
kontrolou! Pavo Energy-Control: absolutní top kvalita, pokud
pot?ebujete vytrvalost, mít kontrolu lability a perfektní zdraví.

 D?ležité vlastnosti

Vysoce kvalitní esenciální oleje pro výkon
Expandováno pro lepší dostupnost energie
Vybalancovaný pom?r vitamín?
Nízký obsah protein?
MuscleConcept pro pružné svaly a pé?i o svaly po
namáhavé zát?ži

Dávkování

Ideáln? pasuje pro kon?, kte?í musí podávat dlouhotrvající
výkon - obzvlášt? p?i drezu?e a všestrannosti.

Specifikace produktu
Složení
je?men
Krmná pšenice
pšenice
sójové slupky
t?tinová melasa
oves
ln?né semeno
chlorid sodný
sójový olej
uhli?itan vápenatý
oxid ho?e?natý
dihydrogenfosfore?nan vápenatý

Balení
pytlované 20 kg
Big Box 725 kg
objem >2.000 kg

Trvanlivost
pytlované 6 mth
Big Box 6 mth
objem v zim? 3 mth
objem v lét? 2 mth

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

11,4 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,84 EWpa
stravitelný hrubý
protein

87 gr/kg

hrubý protein 11 %
hrubé oleje a tuky 5,5 %
hrubá vláknina 9,5 %
hrubý popel 7,5 %
cukr 7,5 %
škrob 30 %
Omega-3 9 g
Omega-6 23 g

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 0,9 %
fosfor 0,45 %
sodík 0,65 %
draslík 1 %
ho??ík 0,5 %
m?? 65 mg
železo 120 mg
zinek 260 mg
mangan 165 mg
selen 0,8 mg
jód 1 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 15.000 IE
vitamin D3 2.500 IE
vitamin E 355 mg
vitamin K3 3,5 mg
vitamin B1 38 mg
vitamin B2 15 mg
vitamin B6 10 mg
vitamin B12 190 mcg
kyselina
pantothenová

21 mg

Folin 8 mg
niacin 30 mg
D-biotin 525 mcg

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

Krmná dávka kg/den
 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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