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Protože zdravé t?lo je výkonn?jší
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Ho??ík je d?ležitým stavebním prvkem kostní tkán?. Pokud dojde k jeho
deficitu, nastartuje se jeho odbourávání z kostí. Pavo SportsFit obsahuje extra
ho??ík k podpo?e kvalitních kloub? a šlach. Je také ideálním zdrojem energie pro
závodní kon?, protože obsahuje škrob pro rychlou energii nebo extra
„sílu“, v kombinaci s olejem, což je ?istá energie, která neprodukuje odpadní
produkty, jako je mlé?ná kyselina. Váš k?? se bude lesknout a bude mít
dostate?nou sílu bez „horké hlavy“. Složení müsli bylo vyvinuto spole?ným úsilím
v?dc? a jezdc?. Je to vybalancované energetické krmivo, které m?že být krmeno
vašemu koni v maximální dávce 4 kg. Je to také úžasný dopln?k pro kombinaci
s normálním krmivem.

 

 D?ležité vlastnosti

Extra ho??ík, speciáln? pro sportovní
kon?
P?idaný vitamin E a selen
Olej pro zvýšení výkonnosti
Vyvinuto ve spolupráci s v?dci a
sportovními jezdci

Dávkování

Vhodné pro:

St?edn? až vysoce zat?žované kon?
Kon?, kte?í pot?ebují trochu více
energie
Jako kompletní denní krmivo nebo
kombinace s normálním denním
krmivem

Doporu?ené dávkování

 

 Hmotnost kon? 

 

 St?ední zát?ž

 Vysoká zát?ž
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Specifikace produktu
Složení
oves
je?men
vojt?ška
Krmná pšenice
pšenice špalda
pufovaná kuku?ice
extrahovaný šrot sojový, toastovaný
t?tinová melasa
sójový olej
sójové vlo?ky
Ln?né semeno olej
?ekankové ?ízky
pšeni?né otruby
oxid ho?e?natý
uhli?itan vápenatý
chlorid sodný
Kuku?i?ný olej z klí?k?
kuku?ice
hrachové vlo?ky
ln?né semeno
pšenice
slune?nicový extrahovaný šrot
je?men
pivovarské kvasnice
CellProtect

Trvanlivost
pytlované 6 mth
Big Box 3 mth

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 11.360 IE
vitamin D3 2.525 IE
vitamin E 400 mg
vitamin K3 3,5 mg
vitamin B1 16 mg
vitamin B2 16 mg
vitamin B6 10 mg
kyselina
pantothenová

20 mg

Folin 8 mg
niacin 30 mg
D-biotin 300 mcg

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 0,75 %
fosfor 0,37 %
sodík 0,65 %
draslík 1,14 %
ho??ík 0,67 %
m?? 66 mg
železo 121 mg
zinek 262 mg
mangan 166 mg
selen 0,81 mg
jód 1,01 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

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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