
Pavo SpeediBeet
?epné ?ízky s krátkou dobou namá?ení
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Pavo SpeediBeet se skládá z vysoce kvalitní hrubé vlákniny, která optimáln?
podporuje zdravé trávení. Vlo?ky jsou zpracovány patentovaným výrobním
procesem (mikronizace) do vynikajícího krmného dopl?ku. Tyto vlo?ky velice rychle
zm?knou a mohou být krmeny již po 10 minutách namá?ení.

Bez škrobu, melasy a s nízkým obsahem cukru jen  5 % je to ideální krmení pro
kon?, kte?í jsou náchylní ke schvácení kopyt (Laminitis).

Pavo SpeediBeet má vysoký obsah rozpustné vlákniny, hlavn? pektinu, což
znamená, že jeho vlákna jsou lépe stravitelná než seno. Proto je vynikajícím
zdrojem energie s pomalým uvol?ováním  –  ideální pro sportovní kon?. Probiotické
p?sobení pektinu podporuje r?st zdravých bakterií v trávicím traktu a zlepšuje
trávení.

Pavo SpeediBeet neobsahuje žádné p?idané vitamíny a minerály. Pokud krmíte
svého SpeediBeet namísto objemového krmení, pak je p?idání minerálního krmiva
vhodné, nap?. Pavo DailyFit nebo Pavo Vital.

Pozor: Pavo SpeediBeet nesmí být v žádném p?ípad? zkrmován v suchém stavu.
Uchovávejte je vždy v uzav?eném obalu, aby se k n?mu nemohl dostat voln?
pobíhající k??. 

 

 D?ležité vlastnosti

Vysoce kvalitní vláknina s prebiotickým
efektem

podporuje zdravé trávení
nízký obsah cukru, neobsahuje
melasu           

Dávkování

Pavo SpeediBeet je vhodné jako denní
krmení pro všechny kon?, p?edevším

p?i schvácení kopyt, EMS (Equine
Metabolic Syndrom), insulinové
reizistenci
p?i výpadku z kondice
pro seniory se špatnými zuby, jako
?áste?ná náhrada objemového krmiva
pro sportovní kon?, pomalu
uvol?ovaná energie, dodávající
vlhkost v trávicím traktu
chutné krmivo pro špatné strávníky

Doporu?ené dávkování

Doporu?ujeme rozdílné množství pro
r?zné oblasti použití.

jako extra p?ídavek ke krmné dávce:
25 g SpeediBeet / 100 kg živé váhy
jako pravidelná sou?ást denní krmné
dávky:
30-50 g SpeediBeet / 100 kg živé
váhy
jako ?áste?ná náhrada  objemového
krmení (u senior?):
400 g SpeediBeet / 100 kg živé váhy

Když krmíte Pavo SpeediBeet poprvé,
zvykejte kon? pomalu a nejprve
smíchejte s normálním krmivem.

P?edávkování Speedi-Beet a z toho
vycházející problémy s trávením jsou
nepravd?podobné. Dokonce byl p?i
krmení ?epnými ?ízky pozorován pokles
výskytu koliky. Krmení však musí být
každopádn? p?izp?sobeno podle nárok?
(spot?eba energie) každého kon?.

Pozor: Pavo SpeediBeet nesmí být v
žádném p?ípad? zkrmován v suchém
stavu!! Uchovávejte ho vždy v
uzav?eném obalu, aby se k n?mu
nemohl dostat voln? pobíhající k??. 
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Specifikace produktu
Složení
vlo?ky z bezmelasových ?epných ?ízk?

Minerální látky
vápník 1,0 %
fosfor 0,1 %
draslík 0,24 %
ho??ík 0,3 %

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

12,0 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,96 EWpa
Energie (ME) 10,2 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

4,2 %

hrubý protein 4,2 %
hrubé oleje a tuky 2,1 %
hrubá vláknina 16,0 %
hrubý popel 6,2 %
cukr 5,0 %
škrob 0,0 %

Trvanlivost
pytlované 12 mth

Balení
pytlované 15 kg

Krmný návod
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

as healthy addition 0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg

Horse with a condition residue or
dental problems

0,8 kg 1,6 kg 2,4 kg
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