
Pavo Eplus
Pro pružné svaly
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Je váš k?? po tréninku celý ztuhlý, nebo má bolestivé svaly? Když se ve svalech
nashromáždí odpadní produkty, je rozumné podpo?it rozpad a exkreci t?chto látek.

Pavo Eplus: zabraňuje tuhnutí svalů vašeho koně

Pavo Eplus obsahuje p?írodní antioxidanty CellProtect, které p?ispívají
k neutralizaci odpadních produkt? ve svalech. Krom? toho ješt? obsahuje vitamíny
C a E. Mnoho dopl?k? pro svaly obsahuje syntetický vitamín E pocházející z
ropného pr?myslu. Pavo Eplus však obsahuje p?írodní vitamín E vyrobený z
rostlinného materiálu, který mohou kon? snáze vst?ebávat. Výzkum ukázal, že
sportovní a dostihoví kon? pot?ebují velkou dávku vitamínu E k tomu, aby byly
schopni vylu?ovat odpadní produkty ze sval?. Jejich pot?eba se m?že zvyšovat až
na 2000 jednotek denn?, to je úrove?, kterou nelze op?tovn? doplnit jen s pomocí
samotného krmného koncentrátu.

Selen v Pavo Eplus

Dále je p?idán stopový prvek selen, protože analýzy objemového krmiva, které
Pavo provád?lo po celé Evrop? po mnoho let, ukazují, že objemové krmivo
obsahuje velmi nízkou hladinu tohoto mikrominerálu. P?íjem selenu je tedy ?asto
velmi malý. Kombinací selenu a vitamínu E se stimuluje a aktivuje životn? d?ležit?jší
enzym, který neutralizuje volné radikály. Tento výrobek neobsahuje pšenici a je tak
bezlepkový.

K dostání ve 3 kg kbelíku s uzavíratelným víkem.
 

 

 

 D?ležité vlastnosti

Udržuje pružnost sval?
P?ispívá k zamezení zakyselení sval?
po náro?ném tréninku
Zabra?uje tuhnutí sval?
S obsahem p?írodního vitamínu E,
selenu a ho??íku
Podporuje dobrou koordinaci sval?
b?hem nep?erušovaného výkonu

 

Dávkování

P?i náro?ném fyzickém cvi?ení
Pro kon?, kte?í pot?ebují vitamín E
a/nebo selen navíc
Pro nep?erušovaný výkon
Pavo Eplus podávejte p?ed velmi
náro?ným tréninkem nebo závodech a
také v jejich pr?b?hu

 

 

 

               

 

Doporu?ené dávkování

Pavo Eplus je ur?en pro kon? citlivé na
zakyselení sval? nebo pro kon?, kte?í
?asto po tréninku ztuhnou. Jedná se o
preventivní kúru. Podávejte vašemu koni
b?hem sportovní sezóny 100 g / den
smíchané s jeho krmivem.

K?? (cca 600 kg): 100 g / den
Poník (cca 300 kg): 50 g / den
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Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Žitné middlings
uhli?itan vápenatý
fosfore?nan ho?e?natý
acetát ho??íku
oxid ho?e?natý
extrahovaný šrot sojový, toastovaný

Citrus pulp
dextróza
CellProtect

Balení
kbelík 3 kg

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

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

8.6 MJ/kg

Energie (EWpa) 0.69 EWpa
Energie (ME) 7,3 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

72 gr/kg

hrubý protein 14,9 %
hrubé oleje a tuky 3 %
hrubá vláknina 13,4 %
hrubý popel 23,7 %
cukr 0,0 %
škrob 0,0 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 2,2 %
fosfor 2,6 %
sodík 0,5 %
ho??ík 6,0 %

Krmný návod

Trvanlivost
Trvanlivost 18 mth

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin E 12.000 IE
vitamin C 11.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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