
Pavo DailyFit
Denní vitaminová oplatka obohacená o kv?tiny a bylinky
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* Pavo DailyFit je inovovaný Pavo SummerFit *

O Pavo DailyFit

Nepot?ebuje váš k?? žádné nebo jen velmi malé množství krmiva? Nebo je váš k??
celý den na pastv?? Pak je d?ležité doplnit každodenní pot?ebu vitamín? a
stopových prvk?. Vašemu koni nesta?í denní dávka vitamín? a stopových prvk?
pouze z objemného krmiva (tráva a seno).

Vitaminová sušenka pro koně a poníky

Pavo DailyFit je velmi chutná vitaminová oplatka, která obsahuje denní dávku
vitamín? a stopových prvk?. Je vhodná pro všechny typy koní a poník?. Je vhodná
pro všechny kon? a poníky, protože obsahuje pouze živiny, které váš k??
pot?ebuje, bez další energie a kalorií, jako v koncentrovaném krmivu. Pavo DailyFit
neobsahuje obiloviny a  proto má nízkou hladinu cukru a škrobu. Krom? toho jsou
oplatky obohaceny o prebiotika na podporu st?evní mikroflóry. Dále obsahují r?zné
kv?tiny a byliny: kv?tenství, pampeliška, m?sí?ek a kop?iva podporující imunitní
systém vašeho kon?.

Květiny a byliny v Pavo DailyFit

V p?írod? kon? žerou r?zné druhy bylin, kv?tin, trav, strom? a ke??. Tímto
zp?sobem p?ijímají nejen pot?ebné vitamíny, minerály a stopové prvky, ale také
látky, které jsou jejich zdraví prosp?šné. Mnoho z t?chto bylin už na našich loukách
neroste. Proto jsme do Pavo DailyFit p?idali kv?tiny a byliny, abychom co nejlépe
podpo?ili zdraví vašich koní!

Kv?tiny & bylinky Funkce

Hloh
 

Hloh podporuje krevní ob?h a zažívací
trakt, jeho ú?inek je uklid?ující a také
posiluje imunitu.

Pampeliška
Pampeliška má vliv na ?išt?ní krve a
podporuje játra a srt vašich koní.

M?sí?ek
M?sí?ek podporuje trávení a má
zjem?ující ú?inek na pokožku. Proto se
?asto používá na r?zné rány a od?eniny.

Kop?iva
Kop?iva stimuluje pokožku a ledviny.  Má
antibakteriální ú?inek a pomáhá p?i
?išt?ní krve, potla?uje alergické reakce a
snižuje zán?ty.

 

 D?ležité vlastnosti

Vyvážená oplatka
1 oplatka  = denní dávka vitamín? a
stopových prvk?
Obsahuje kv?tiny a byliny podporující
imunitní systém
Pro všechny kon? ve všech ro?ních
obdobích
Nízký obsah škrobu a cukru

Dávkování

Pavo DailyFit je vhodný pro všechny
druhy koní a poník?, kte?í:

jsou chováni v režimu 24/7 na pastv?
jsou krmeni pouze objemným
krmivem
dostávají velmi málo koncentrovaného
krmiva

Doporu?ené dávkování

Oplatky Pavo DailyFit se dávkují velmi
snadno. Celá oplatka obsahuje denní
dávku vitamín? a stopových prvk?, které
pot?ebuje dosp?lý k?? +/- 600 kg.

K?? (600 kg): 1 oplatka na den
Pony (300 kg) : ½ oplatky na den
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Grain-free (bez obilovin)
Nízký obsah kalorií a energie
Obsahuje prebiotika pro podporu
zdravé st?evní mikroflory
Snadné podání

mají malou nebo minimální zát?ž
mají sklon k nadváze
mají pot?ebu v?tšího množství
vitamín? a stopových prvk?

Specifikace produktu
Složení
tráva
Bojínek
Jable?né výlisky sušené
slune?nicový extrahovaný šrot
t?tinová melasa
ln?né semeno
Hrách
chlorid sodný
Sm?s bylin 2.5% (Taraxacum officinale,
Calendula officinalis, Crataegus, Urtica)
pivovarské kvasnice
uhli?itan vápenatý
dihydrogenfosfore?nan vápenatý

Balení
papírový obal 4,2 kg (30

brickets)
papírový obal XL 12,5 kg (90

brickets)

Trvanlivost
papírový obal 9 mth

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

8,7 MJ/kg

Energie (EWpa) 0.7 MJ/kg
Energie (ME) 7,4 MJ/kg
hrubý protein 14.5 %
hrubé oleje a tuky 4,3 %
hrubá vláknina 18,9 %
hrubý popel 14,8 %
cukr 8,5 %
škrob 4,8 %
vápník 2,4 %
fosfor 0.6 %
sodík 0.3 %
ho??ík 0,16 %

Makro a mikro prvky (v kg)
m?? 608 mg
zinek 1.900 mg
mangan 2.850 mg
selen 7,60 mg
jód 22,80 mg

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 19.000 iE
vitamin D3 26.600 IE
vitamin E 4.560 mg
vitamin B1 304 mg
vitamin B2 304 mg
Niacinamide 800 mg
kyselina
pantothenová

305 mg

vitamin B6 190 mg
D-biotin 15.200 mcg
kyselina listová 171 mg
vitamin C 3.800 mg

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

Krmný návod
 

Advice DailyFit Briquet /
day

Kg Pony(200 kg - 300 kg) 0,5

(400 kg - 600 kg) 1
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