
Pavo Care4Life
Zdravý mix s bylinkami pro rovnováhu vašeho kon?
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Pavo Care4Life obsahuje všechno, co z hlediska výživy m?žeme pro podporu
zdraví vašeho kon? vzít v úvahu. Toto mimo?ádné krmivo se skládá mimo jiné ze
surovin bohatých na vlákninu, mastných kyselin omega 3 a 6, pre- a probiotik,
kvasnic, 11 r?zných bylin*, vitamín? a minerál? v organické form?.
Tyto látky hrají roli p?i o?ist? t?la játry a ledvinami a p?i celkovém prokrvení, ?ímž
jsou odpadové látky dob?e odvád?ny. Mimo?ádné je p?idání kolagenu na podporu
zdravé chrupavky.

Ale stejn? d?ležité jako to, co obsahuje, je to, co neobsahuje! Pavo Care4Life
neobsahuje žádné látky, které systém zbyte?n? zat?žují. Obsahuje pouze 8% cukru
a škrobu!! Neobsahuje žádné obilí nebo obilné produkty, je bez melasy, lepku a
ovsa.

*Bylinný komplex obsahuje 11 bylin, mimo jiné echinaceu a calendulu. Podrobnosti
o všech bylinách najdete na www.pavo.nl

Pavo Care4Life je vhodný do dávky pro každého kon?!

 

 D?ležité vlastnosti

• obsahuje 11 r?zných bylin
• obsahuje kolagen, pre- a probiotika
• bez lepku a bez melasy

 

Doporu?ené dávkování

Podávejte 170 g Pavo Care4Life denn?
na 100 kg t?lesné hmotnosti kon?.
To je 1 kg denn? pro normálního kon?.

P?i nižším dávkování doporu?ujeme
dávat dopl?ující minerály, jako Pavo
Vital nebo oplatku Pavo DailyFit. Pavo
Care4Life m?žete podávat také s
normálním jadrným krmivem.
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Specifikace produktu
Složení
slune?nicový extrahovaný šrot
sójové vlo?ky
bylinná sm?s
sójový olej
hrachové vlo?ky
chlorid sodný
tráva
uhli?itan vápenatý
mrkvové vlo?ky
oxid ho?e?natý
dihydrogenfosfore?nan vápenatý
Ln?né semeno olej
vojt?ška
Jable?né výlisky sušené
slupky ze slune?nicových semen  
ln?né semeno
pivovarské kvasnice

Balení
pytlované 15 kg
pytlované 3 kg

Trvanlivost
pytlované 6 mth

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

9.5 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,74 EWpa
Energie (ME) 8,1 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

109 gr/kg

hrubý protein 13,2 %
hrubé oleje a tuky 5,8 %
hrubá vláknina 24,8 %
hrubý popel 11,1 %
cukr 4 %
škrob 3,6 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 1,5 %
fosfor 0,37 %
sodík 0,64 %
draslík 1,42 %
ho??ík 0,66 %
m?? 80 mg
železo 150 mg
zinek 250 mg
mangan 150 mg
selen 0,9 mg
jód 1,5 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 32.000 IE
vitamin D3 3.600 IE
vitamin E 600 mg
vitamin K3 6 mg
vitamin B1 50 mg
vitamin B2 40 mg
vitamin B6 20 mg
kyselina
pantothenová

27 mg

Folin 15 mg
niacin 50 mg
D-biotin 500 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

As a complete feed 0,3 kg 0,7 kg 1,0 kg
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