
Pavo Slobber Mash
Horký požitek pro vašeho kon?!
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Chcete vašemu koni poskytnou opravdový požitek? Dejte mu Pavo Slobber Mash 2
– 3x týdn?: extrémn? chutná zm?na jeho krmné dávky. Odm?rku Pavo Slobber
Mash p?elijte horkou vodou a p?idejte ke krmné dávce. Díky vysoké kvalit? ?istého
ln?ného semene a dob?e vybalancovaného množství vitamin? bude mít váš k??
nádhernou lesklou srst. Pavo Slobber Mash je lehce stravitelné a extrémn? vhodné
pro kon?, kte?í mají problémy se zuby. Zajiš?uje rychlé zotavení po namáhavé
zát?ži a zlepšuje fyzickou kondici po nemoci. Pavo Slobber Mash podporuje dobré
trávení, ?ímž snižuje možnost kolik.

 

 D?ležité vlastnosti

Kompletní energetické krmivo
Bohat? vitaminizovaný produkt
S ?istým ln?ným semínkem
Bohaté na otruby pro plynulé trávení
Velmi chutné

Dávkování

Vhodné pro:

Kon?, kte?í mají b?hem závod? problémy s p?ijímáním
potravy nebo tekutin
Starší kon? a kon? s problémy se zuby
Pro rychlou regeneraci po namáhavém výkonu nebo
nemoci
Jen jako zdravá a chutná variace v krmné dávce



Pavo Slobber Mash
Horký požitek pro vašeho kon?!
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Specifikace produktu
Složení
ma?kaný oves
pšeni?né otruby
ln?né expelery
pufovaný je?men
t?tinová melasa
pšenice
pufovaná kuku?ice
sójový olej
uhli?itan vápenatý
chlorid sodný
oxid ho?e?natý

Balení
pytlované 15 kg
pytlované 6 kg

Trvanlivost
pytlované 5 mth

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

11,8 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,94 EWpa
Energie (ME) 10,0 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

115 gr/kg

hrubý protein 15,3 %
hrubé oleje a tuky 6,8 %
hrubá vláknina 6,8 %
hrubý popel 7,1 %
cukr 5 %
škrob 27,9 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 0,9 %
fosfor 0,54 %
sodík 0,43 %
draslík 0,9 %
ho??ík 0,52 %
m?? 20 mg
železo 90 mg
zinek 100 mg
mangan 80 mg
selen 0,35 mg
jód 0,5 mg

Krmný návod

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 12.500 IE
vitamin D3 2.099 IE
vitamin E 165 IE
vitamin K3 3 mg
vitamin B1 15 mg
vitamin B2 15 mg
vitamin B6 10 mg
kyselina
pantothenová

18 mg

Folin 7 mg
niacin 25 mg
D-biotin 250 mcg
vitamin C 200 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Krmný návod
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Normal feed ration* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
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