
Pavo MultiVit 15
Dokonalý vitamínový dopln?k

D
op

l?
ko

vé
 k

rm
iv

o 
pr

o 
ko

n?
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Máte pocit, že váš k?? pot?ebuje n?co navíc? Že se váš k?? necítí skv?le, anebo že
jeho imunitní systém pot?ebuje posílit? Má váš k?? problémy s línáním, anebo
vypadá jeho srst vybledlá? Pak Pavo MultiVit15 nabízí tu správnou podporu.

15 podstatných vitamínů pro koně v Pavo MultiVit15

Pavo MultiVit15 obsahuje širokou ?adu vitamín? a antioxidant? CellProtect, které
podporují mnoho t?lesných funkcí. Vitamín B1 (thiamin) nap?íklad hraje roli p?i
p?em?n? sacharid?. Vitamíny B2 (riboflavin), B5 a B12 zajiš?ují energii na úrovni
bu?ky. Vitamín B3 (niacinamid) je nezbytný pro nejr?zn?jší bun??né procesy. Cholin
napomáhá k uvoln?ní sval?. Krom? syntetického vitamínu E obsahuje Pavo
MultiVit15 též p?írodní antioxidanty CellProtect k lepší dostupnosti vitamínu E a
neutralizaci volných radikál?.

Množství vitamínu A bylo v Pavo MultiVit15 úmysln? sníženo, jelikož výzkum
ukázal, že tento vitamín se ?asto p?idává v p?íliš vysokých dávkách. Pro tento
vitamín ur?it? neplatí “?ím vice tím lépe”. Nadm?rná dávka vitamínu A m?že
zp?sobit problémy.

Pavo MultiVit15 je dokonalým vitamínovým dopl?kem posilujícím imunitní systém
koní. Tento výrobek p?ispívá k lesklé srsti a snadnému línání. Pavo MultiVit15
neobsahuje pšenici.

K dostání ve 3 kg kbelíku s uzavíratelným víkem.
 

 

 D?ležité vlastnosti

Dokonalý vitamínový dopln?k
S obsahem 15 podstatných vitamín?
pro kon?
Podporuje imunitní systém
Pro lesklou srst a snadné línání

Dávkování

Pro kon? a poníky, kte?í pot?ebují
práv? tu trošku vitamín? navíc
Pro kon? trpící vlivem st?ídáním
ro?ních období
Pro starší kon?

Doporu?ené dávkování

3-týdenní až 4-týdenní kúra, spo?ívající v
denním p?idávání Pavo MultiVit 15 do
krmiva, bývá obvykle dosta?ující, ale
dlouhodobá kúra nezp?sobí žádné
problémy.

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
sójové vlo?ky
Ln?né semeno olej
Citrus pulp
dextróza

Obsah vitamin? (v kg)
B-karoten 500 mg
vitamin A 90.000 IE
vitamin D3 19.800 IE
vitamin E 6.000 IE
vitamin K3 60 mg
vitamin B1 180 mg
vitamin B2 180 mg
vitamin B6 120 mg
vitamin C 11000 mg
kyselina
pantothenová

175 mg

Kyselina listová 120 mg
niacin 300 mg
D-biotin 6.000 mg

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

Balení
kbelík 3 kg

Krmný návod

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

6,9 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,55 EWpa
Energie (ME) 5,9 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

120 gr/kg

hrubý protein 16,0 %
hrubé oleje a tuky 3,5 %
hrubá vláknina 17,5 %
hrubý popel 11 %
cukr 4%
škrob 9%

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 0,01 %
fosfor 0,01 %
sodík 0,01 %
draslík 1,60 %
ho??ík 0,18 %

Trvanlivost
Trvanlivost 18 mth

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

