Pavo FibreBeet
Nejlepší možná podpora zotavení a rekonvalescence

U n?kterých koní je obtížné udržet dobrou kondici: ztrácejí jak váhu, tak svaly.
Krmení koncentráty nebo více koncentráty ne vždy nabízí ?ešení.
Váš kůň v perfektní kondici díky Pavo FibreBeet
Krmivo Pavo FibreBeet bylo speciáln? vyvinuto pro kon? a poníky ve špatné
kondici. Skládá se z pe?liv? sestavené kombinace SpeediBeet (vlo?ky z cukrové
?epy), vojt?šky a velmi snadno stravitelné vlákniny ze sojových slupek a s
nádechem pískavice pro chutnost. Díky vysoce kvalitním protein?m z vojt?šky
p?edstavuje krmivo FibreBeet dokonalé dopl?kové krmivo pro vyhublé, špatn?
vypadající kon?, aby se znovu dostali do perfektní kondice. Krmivo Pavo FibreBeet
neobsahuje obiloviny a má velmi nízký obsah cukru a škrobu. Je tedy také velmi
vhodné pro kon? citlivé na cukr.

Tip: P?esv?d?te se, že váš k?? dostává dostatek vitamín? a
minerál?!
Pavo FibreBeet se ?adí mezi krmiva a však neobsahuje žádné dopln?né vitamíny
nebo minerály. Dáváte svému koni krom? objemného krmiva pouze Pavo
FibreBeet? Pak by bylo vhodné doplnit stravu vašeho kon? vitamíny a minerály,
nap?. dopl?ky Pavo Vital nebo Pavo SummerFit.
K dispozici v 15kg pytlích.

Kombinace super vlákniny z ?epy
Speedibeet a vojt?šky
Podporuje obnovení kondice t?la a
nár?st svalové hmoty
Velmi nízký obsah cukru a škrobu

Dávkování
Ideální pro kon? se špatnou kondicí.
Pro sportovní nebo hobby kon?, kte?í
pot?ebují podpo?it tvorbu sval?
V p?ípad? nižší kvality objemného
krmiva m?že být také použito jako
jeho do?asná nebo trvalá náhrada
Ideální pro použití po namáhavém
tréninku a prevenci dehydratace
Velmi vhodné pro krmení starších koní
spolu s produktem Pavo 18Plus

Doporu?ené dávkování
Krmivo Pavo FibreBeet musí být
podáváno ke krmení namo?ené. Krmivo
namá?ejte 15 minut v teplé vod? nebo 45
minut ve studené vod? v pom?ru 1:3
(Pavo FibreBeet:voda).
Denní doporu?ení: 100 g / 100 kg
t?lesné hmotnosti
Maximáln? 1 kg / 100 kg t?lesné
hmotnosti
Obsah lopatky:
1 plná dávkovací odm?rka Pavo
FibreBeet obsahuje p?ibližn? 1,140 kg
(suchá hmotnost).

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

D?ležité vlastnosti

Pavo FibreBeet
Nejlepší možná podpora zotavení a rekonvalescence

Specifikace produktu
Složení
cukrovarské ?ízky vyloužené
vojt?ška
sójové slupky*
ln?né semeno
t?tinová melasa
Foengriek
*Vyrobené z geneticky modifikovaného
sójové boby

15 kg

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
1%
fosfor
0,2 %
sodík
0,1 %
draslík
1,4 %
ho??ík
0,2 %

Živiny
stravitelná energie
(DE)
Energie (EWpa)
Energie (ME)
hrubý protein
hrubé oleje a tuky
hrubá vláknina
Hrubý popel
cukr
škrob
Trvanlivost
pytlované

11,0 MJ/kg
0,88 EWpa
9,4 MJ/kg
11 %
3%
22 %
10 %
5%
3%
12 mth

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

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

Balení
pytlované
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