Pavo E'lyte
Elektrolyty pro sportovní a dostihové kon?

Když se k?? zpotí, ztrácí nejen vodu, ale také t?lesné minerály jako nap?íklad sodík,
draslík, chlór, vápník a ho??ík. Tyto látky sehrávají zásadní roli p?i metabolismu
svalové tkán? a nazývají se elektrolyty. Pokud po ztrát? elektrolyt? nedojde k jejich
op?tovnému dopln?ní, energie a vitalita se sníží. V p?ípade významného
nedostatku, m?že dojít k dehydrataci nebo kolice. Nebude-li k?? schopen výkonu a
ztratí energii, nebo bude apatický, je nutné znovu dodat jeho t?lu elektrolyty.
Pavo E’lyte: dokonalý doplněk elektrolytů
Pavo E’lyte je dopl?kem elektrolyt? a obsahuje všechny pot?ebné t?lesné minerály,
v jejich správném pom?ru. K ?ádnému op?tovnému dopln?ní elektrolyt? je jejich
vzájemný pom?r zvláš? d?ležitý. Pavo E’lyte obsahuje více ho??íku, protože kon?
ztrácejí též tento minerál, když se zpotí. Roli ho??íku v t?lesných pochodech,
bychom nem?li podce?ovat. Mnoho dalších elektrolyt? ho??ík neobsahuje v?bec,
anebo jen úplné minimum této látky. Tento výrobek neobsahuje produkty na bázi
pšenice a je proto vhodný i pro bezlepkovou dietu.
Opětovné doplnění elektrolytůvletnímizimním období
Kon? se nepotí jen v lét?, kdy je horko. V zimním období m?že být také t?eba znovu
doplnit elektrolyty po velmi náro?ném tréninku nebo závodu. Když se provádí
st?íhání koní, následkem ?ehož pot bude zasychat rychleji, se vám m?že zdát jako
by se tak moc nepotili. Zajist?te, aby tyto kon? m?li dostatek elektrolyt?. Nete?nost
je výraznou známkou jejich deficitu.
Rady pro krmení Pavo E’lyte
Kon? si musí ?asto zvykat na chu? elektrolyt?. Za?nete s malým množstvím a dávku
pomalu zvyšujte. Ke krmné dávce p?imíchávejte Pavo E’lyte. Vybíravým jedlík?m
m?že pomoci, když p?idáte jable?né pyré nebo jable?ný džus. Eventuáln? jim
m?žete podávat elektrolyty smíchané s jable?ným pyré s pomocí prázdné a ?isté
od?ervovací tuby.

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

K dispozici ve 3 kg kbelíku s uzavíratelným víkem.

Pavo E'lyte
Elektrolyty pro sportovní a dostihové kon?

Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
chlorid sodný
Citrátu sodného
Žitné middlings
acetát ho??íku
dextróza
chlorid draselný
Ln?né semeno olej
Balení
kbelík

3 kg

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

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

6.5 MJ/kg

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin C
4.000 mg

0.45 EWpa
46 gr/kg
6,7 %
3%
10,3 %
35,7 %
11%
3%

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
0,6 %
fosfor
0,3 %
ho??ík
1.2 %
sodík
10,1 %
draslík
4,1 %
chlorid
15,6 %
dextróza
6%
Krmný návod

18 mth
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Trvanlivost
Trvanlivost
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