
Pavo Podo®Care
Krmný dopln?k pro rostoucí h?íbata po dobu až 30 m?síc?

D
op

l?
ko

vé
 k

rm
iv

o 
pr

o 
ko

n?
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

H?íbata b?hem prvních m?síc? života pot?ebují spoustu stavebních kamen? pro
zdravý vývoj kostí. Je však velmi d?ležité, aby tyto látky byly dostupné ve správném
vzájemném pom?ru. Pokud by jednoho minerálu bylo p?esp?íliš nebo jiného p?íliš
málo, mohlo by to vést k poruchám zdraví jako nap?íklad osteochondróza OC nebo
OCD. Pokud je daný pom?r chybný, m?že být p?íjem pot?ebných minerál? narušen.

Pavo PodoCare: minerály ve správném poměru

Pavo PodoCare obsahuje minerály jako fosfor, ho??ík, vápník a vitamín D pro
podporu optimálního r?stu kostní tkán?. Pro zdravou tvorbu kostí je klí?ový zejména
vyšší obsah fosforu a ho??íku. Lidé se ?asto myln? domnívají, že h?íb? pot?ebuje
více vápníku, ten je ale hojn? zastoupen v kobylím mléku a v objemném krmivu. Na
základ? nejnov?jšího v?deckého výzkumu je vzájemný pom?r minerál? v Pavo
PodoCare pe?liv? slad?n s pot?ebami h?íbat. Výrobek neobsahuje pšenici, je tak
vhodný pro bezlepkovou dietu.

Rady pro krmení Pavo PodoCare

Pokuste se o to, aby h?íb? p?ijímalo Pavo PodoCare od co nejnižšího v?ku.
Po?ínaje ?tvrtým až šestým týdnem se h?íb? obvykle pokouší žrát tuhou potravu
oby?ejn? tak, že žere z krmného žlabu své matky.  Je rozumné, když jej nau?íte,
aby žralo samostatn? od útlého v?ku. Nabídn?te mu jeho samostatný krmný žlab v
blízkosti klisny.

Pavo PodoCare je k dostání v 8 kg kbelíku.

Pavo PodoCare je nyní k dispozici také ve form? pasty!

Vaše h?íb? ješt? nejí pelety? Krom? pelet je nyní Pavo PodoCare k dispozici také
ve form? pasty: Pavo PodoCare Liquid. Tím, že dáte svému h?íb?ti 1 st?íka?ku
Pavo PodoCare Liquid denn?, zajistíte, že vaše h?íb? dostane všechny d?ležité
minerály, které podporují optimální r?st kostí!
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Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Žitné middlings
fosfore?nan ho?e?natý
laktóza
t?tinová melasa
ho?e?natá s?l organické kyseliny
Ln?né semeno olej
dextróza

Balení
kbelík 8 kg

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

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

6,7 MJ/kg

Energie (EWpa) 0.54 EWpa
Energie (ME) 5,7 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

84 gr/kg

hrubý protein 12,5 %
hrubé oleje a tuky 3,2 %
hrubá vláknina 19,2 %
hrubý popel 17,3 %
cukr 8,5 %
škrob 4 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 1,3 %
fosfor 1,4 %
ho??ík 2,3 %
sodík 0,3 %
draslík 1,6 %
m?? 290 mg
železo 675 mg
zinek 830 mg
mangan 520 mg
selen 1,3 mg
jód 0,5 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Krmný návod

Trvanlivost
pytlované 18 mth

Obsah vitamin? (v kg)
B-karoten 400 mg
vitamin A 31.275 IE
vitamin D3 20.820 IE
vitamin E 1.300 IE
vitamin K3 20 mg
vitamin B1 104 mg
vitamin B2 130 mg
vitamin B6 78 mg
vitamin B12 1.042 mg
vitamin C 4.000 mg
kyselina
pantothenová

115 mg

cholin 3.000 mg
kyselina listová 52 mg
niacin 188 mg
D-biotin 3.645 mcg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

