
Pavo Healthy Treats
Zdravé a chutné pamlsky pro kon?
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Pavo Healthy Treats jsou zdravé a chutné pochoutky, které m?žete dát jako
odm?nu svému koni nebo poníkovi.
Skv?lý malý pamlsek k p?ilepšení vašemu koni, nap?íklad po vyjíž?ce, nebo jako
odm?nu b?hem práce a tréninku..

Zdravý kůň

V?tšina ko?ských pamlsk? chutná dob?e, ale obsahují - stejn? jako bonbóny pro lidi
- ?asto nezdravé ingredience, jako je vysoký obsah cukru a obilovin. To svému koni
podávat nechcete. Proto se naše Pavo Healthy Treats  pamlsky nazývají „zdravé“.
Chutnají velmi dob?e a jsou vyrobeny 100% z ?istých p?írodních ingrediencí, bez
obilovin a um?lých p?ísad. Díky p?irozenému p?vodu je obsah cukru a škrobu velmi
nízký, proto m?žete bezpe?n? podávat Pavo Healthy Treat všem druh?m koní a
poník?. A to i, když váš k?? má metabolické problémy nebo má nadváhu a m?l by
mít co nejmén? cukru. Pavo Healthy Treat je bezpe?ný pamlsek.

Pavo Healthy Treats: vyberte si příchuť!

Naše Pavo Healthy Treats jsou k dispozici v p?ti r?zných p?íchutích: jablko, mrkev,
kop?iva, ln?né semínko a ?ervená ?epa. Vyzkoušejte je všechny a zjist?te, která
chu? je oblíbená u vašeho kon?!

 

 

 D?ležité vlastnosti

Zdravá odm?na
100% p?írodní ingredience
Žádné um?lé p?ísady
Bez obilovin
Velmi nízký obsah cukru a škrobu
Chutné

Dávkování

Jako zdravá odm?na p?ed, b?hem
nebo po tréninku
Ideální jako odm?na p?i tréninku ve
volnosti
Vhodné pro všechny kon? a poníky

Doporu?ené dávkování

Krom? každodenní stravy, dejte svému
koni jeden nebo více Pavo pamlsk?
denn?.

Maximální denní množství: 30 g / 100
kg t?lesné hmotnosti. U kon? o
hmotnosti 600 kg tak maximáln? 180
gram? denn?, p?ibližn? 40 pamlsk?. U
poníka (300 kg) polovina z tohoto
množství: maximáln? 20 pamlsk?
denn?.

Specifikace produktu
Apple
Analytické složky
Energie (ME) 8,5 MJ/kg
stravitelná energie
(DE)

10 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,8 MJ/kg
hrubý protein 7,4 %
hrubé oleje a tuky 2,2 %
hrubá vláknina 24,5 %
Hrubý popel 6,1 %
cukr 7,0 %
škrob 7,8 %

Složení
Travní a rostlinná vlákna
Jable?né výlisky
sušené

25 %

Volani 0,1 %

Trvanlivost
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sodík 0,03 %
draslík 1,42 %
ho??ík 0,15 %

Krmný návod
Max 30 / 100 kg

Beet root
Analytické složky
Energie (ME) 7,0 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,78 MJ/kg
stravitelná energie
(DE)

8,2 MJ/kg

hrubý protein 5,5 %
hrubé oleje a tuky 1,4 %
hrubá vláknina 32,2 %
Hrubý popel 5,4 %
cukr 7,7 %
škrob 0,9 %
vápník 0,29 %
fosfor 0,10 %
sodík 0,07 %
draslík 1,08 %
ho??ík 0,09 %

Krmný návod
Max 30 / 100 kg

Složení
Travní a rostlinná vlákna
?ervené ?epy 10 %
t?tinová melasa

Trvanlivost

Carrot
Analytické složky
Energie (ME) 7,7 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,73 MJ/kg
stravitelná energie
(DE)

9 MJ/kg

hrubý protein 5,4 %
hrubé oleje a tuky 1,6 %
hrubá vláknina 27,7 %
Hrubý popel 5,7 %
cukr 3,9 %
škrob 7,7 %
sodík 0,05 %
draslík 1,11 %
ho??ík 0,1 %

Krmný návod
Max 30 / 100 kg

Složení
Travní a rostlinná vlákna
Mrkvové vlocky 20 %
Jable?né výlisky sušené

Trvanlivost

Linseed
Analytické složky
Energie (ME) 8,3 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,79 MJ/kg
Energie (ME) 8,3 MJ/kg
hrubý protein 11,9 %
hrubé oleje a tuky 3,5 %
hrubá vláknina 23,1 %
Hrubý popel 7,7 %
cukr 9,1 %
škrob 3,3 %
vápník 0,53 %
fosfor 0,32 %
sodík 0,07 %

Složení
Travní a rostlinná vlákna
ln?né expelery 15 %
Jable?né výlisky sušené
t?tinová melasa

Trvanlivost
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draslík 1,77 %
ho??ík 0,24 %

Krmný návod
Max 30 / 100 kg

Nettle
Analytické složky
Energie (ME) 6,5 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,61 MJ/kg
stravitelná energie
(DE)

6,5 MJ/kg

hrubý protein 6,5 %
hrubé oleje a tuky 2,1 %
hrubá vláknina 31,4 %
Hrubý popel 8,3 %
cukr 2,4 %
škrob 2,0 %
vápník 0,86 %
fosfor 0,11 %
sodík 0,03 %
draslík 1,08 %
ho??ík 0,15 %

Krmný návod
Max 30 / 100 kg

Složení
Travní a rostlinná vlákna
kop?iva 15 %
t?tinová melasa

Trvanlivost
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