
Pavo Performance
Pavo Performance: sportovní granule pro nejvyšší úrove? výkonu
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Pavo Performance byl speciáln? vyvinut tak, aby poskytoval sportovním koním
maximální vytrvalost a špi?kovou kondici. Kon?, kte?í musí podávat nejvyšší výkon
(energetická úrove? 3), mají mimo jiné zvýšenou pot?ebu energie a bílkovin.
Unikátní složení tohoto krmiva umožní špi?kovým sportovním koním získávat
energii hlavn? pro dlouhotrvající zát?ž. Zdrojem energie je kvalitní vláknina a tuky,
místo cukru a škrob?. Poskytne vašemu vrcholovému sportovci všechny
ingredience, které pot?ebuje k optimálnímu výkonu, aniž by hrozilo jeho zakyselení!

Přírodní vitamin E

V?d?li jste, že kon? nejsou schopni p?ijímat nekone?né množství synteticky
vyrobeného vitaminu E? Pavo Performance tedy obsahuje p?írodní vitamin E a
p?írodní antioxidanty, které se vst?ebávají až 100%, což je ú?inn?jší. Ob? tyto
složky podporují svalovou funkci a pomáhají odstra?ovat odpadní látky ze sval?
vašeho kon?. Snižují tak bolestivost sval? a jejich zakyselení.

Elektrolyty pro rychlé doplnění

Protože se sportovní kon? nepotí jen v letních m?sících, ale potí se po celý rok,
obsahuje Pavo Performance elektrolyty. Elektrolyty jsou t?lesné soli, jako je sodík,
chlorid a draslík, které se ztrácejí p?i pocení. Tyto živiny jsou nezbytné a hrají
obrovskou roli p?i regeneraci sval?.

Zdravý žaludek a střevní mikroflóra

Sportovní granule Pavo Performance obsahují kvalitní stravitelnou vlákninu z trávy
a ?epy. P?idaná prebiotika mají mnoho p?íznivých ú?ink?, které podporují zdravé
trávení a stabilní st?evní mikroflóru.

 D?ležité vlastnosti

• Vysoce kvalitní granule pro maximální
výdrž

• Vysoce kvalitní protein pro funkci sval?

• Vyšší obsah ho??íku a elektrolyt?

• P?idán p?írodní vitamin E a
p?írodní antioxidanty

• Obsahuje snadno stravitelnou vlákninu

• P?idány prebiotika pro zdravý žaludek
a st?evní mikroflóru

Dávkování

Pavo Performance je vhodný pro:

Všechny sportovní disciplíny

Nervózní a citlivé kon?

Sportovní kon?, kte?í vykonávají
t?žkou až velmi t?žkou práci (úrove?
energie 3)

Intenzita vašeho tréninku rozhoduje o
tom, kolik energie váš k?? pot?ebuje aby
držel krok s tréninkem. Pavo
Performance je vhodný pro energetickou
úrove? 3:

Doporu?ené dávkování

• Denní doporu?ené množství pro kon?,
kte?í vykonávají t?žkou až velmi t?žkou
práci (energetická úrove? 3): 0,45 kg na
100 kg t?lesné hmotnosti.

K?? (600 kg): 2–3 kg

Poník (300 kg): 1–1,5 kg

• Denní množství závisí na intenzit? vaší
každodenní práce a na pastvin? vašich
koní.

 

Jedna plná odm?rka Pavo Performance
obsahuje 1,2 kg.
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Specifikace produktu
Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

11.7 MJ/kg

Energie (EWpa) 0.94 EWpa
Energie (ME) 9.9 MJ/kg
hrubý protein 15,4 %
hrubé oleje a tuky 9,5 %
hrubá vláknina 10,5 %
Hrubý popel 9,0 %
cukr 7,0 %
škrob 18,5 %
vápník 0,9 %
fosfor 0,45 %
sodík 0,65 %
draslík 1,2 %
ho??ík 0,75 %

Makro a mikro prvky (v kg)
m?? 65 mg
železo 120 mg
zinek 260 mg
mangan 165 mg
selen 0,8 mg
jód 1,0 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Krmný návod
Voda by m?la být vždy k dispozici
450g na 100 kg t?lesné hmotnosti za den

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 15.000 IE
vitamin D3 2.500 IE
vitamin E 540 mg
vitamin K3 3.5 mg
vitamin B1 38 mg
vitamin B2 15 mg
Niacinamide 30 mg
kyselina
pantothenová

21 mg

vitamin B6 10 mg
D-biotin 525 mcg
kyselina listová 8 mg

Trvanlivost
uvedeno na obalu

Složení
je?men
oves
tráva
Pšeni?ná mouka krmná
Slune?nicový extrahovaný šrot (mou?ka)
vojt?ška
t?tinová melasa
ln?né semeno
sójové slupky
cukrovarské ?ízky vyloužené
sójový olej
extrahovaný šrot sojový, toastovaný
chlorid sodný
uhli?itan vápenatý
oxid ho?e?natý
dihydrogenfosfore?nan vápenatý
pivovarské kvasnice
CellProtect

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