Pavo MuscleCare
Optimální pé?e o svaly

Kon?, které mají sklon k zakyselení sval? nebo dokonce k syndromu akutní
rabdomyolýzy, mohou mít užitek z toho, že do jejich stravy budou p?idávány živiny,
které podporují rozpad a exkreci odpadních produkt? z bun?k. P?idání dopl?ku
Pavo MuscleCare nabízí ?ešení!
Péče o svaly od Pavo MuscleCare
Pavo MuscleCare obsahuje p?írodní antioxidanty CellProtect a beta-alanin bez
p?ím?sí. Jedná se o vedlejší aminokyselinu, která je sou?ástí karnosinu. Betaalanin podporuje útlumovou schopnost sval? v??i p?sobení kyseliny mlé?né.
P?idáním beta-alaninu do výživy kon? bude moci jeho t?lo vyprodukovat více
karnosinu, ?ímž se zpomalí zakyselení sval?. Následkem toho bude váš k?? moci
snáze vytrvat ve velmi náro?né zát?ži a to po delší dobu. Pavo MuscleCare
neobsahuje pšenici a je tak vhodný pro bezlepkovou stravu.
K dostánív pohodlném 3 kg kbelíku.

Úleva pro ztuhlé a bolavé svaly po
nepravidelném nebo namáhavém
tréningu
Urychluje rozpad a exkreci odpadních
produkt?
Obsahuje beta-alanin a p?írodní
vitamín E

Dávkování
Pro sportovní kon? všech disciplín
Pro kon? se sklonem k zakyselení
sval? nebo k dalším svalovým potížím
Pro kon?, kte?í musí podávat velké
výkony
Pro kon?, kte?í mají nepravidelný
výcvik

Doporu?ené dávkování
Pokud nevíte, zda váš k?? nemá sklon k
okyselení sval? po náro?ném cvi?ení,
m?žete mu podat Pavo Eplus jako
preventivní opat?ení. Kon?, o kterých se
ví, že trpí ztuhnutím nebo bolestmi sval?
po výkonu, budou mít z Pavo
MuscleCare prosp?ch. Za?n?te s
p?idáváním do krmiva minimáln? od 2
týdn? p?ed závody až po 1 týden po
závodech. Doporu?ujeme podávat velmi
senzitivním koním Pavo MuscleCare po
delší dobu.
K?? (cca 600 kg): 100 g / den
Poník (cca 300 kg): 50 g / den

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

D?ležité vlastnosti

Pavo MuscleCare
Optimální pé?e o svaly

Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
uhli?itan vápenatý
sójové vlo?ky
Žitné middlings
Ln?né semeno olej
Citrus pulp
dextróza
Obsah vitamin? (v kg)
vitamin E
6.000 IE
vitamin B6
120 mg
vitamin C
1.000 mg
cholin
620 mg
kyselina listová
120 mg
CellProtect

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)
Energie (EWpa)
Energie (ME)
stravitelný hrubý
protein
hrubý protein
hrubé oleje a tuky
hrubá vláknina
hrubý popel
Beta-alanin
cukr
škrob

6,9 MJ/kg

Balení
kbelík

3 kg

0,55 EWpa
5,9 MJ/kg
93 gr/kg
32 %
2,5 %
13,3 %
8,5 %
250 g
2.3%
10.8%

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
0,9 %
Part organic selenium Natural Vitamin E fosfor
0,4 %
sodík
1,3 %
draslík
1,3 %
Podmínky skladování
Skladovat na chladném, suchém a
ho??ík
0,12 %
temném míst?. Po použití uzav?ít obal.
Krmný návod

18 mth

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

Trvanlivost
Trvanlivost
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