Pavo Mobility
Pro pružné klouby

Optimální hybnost vyžaduje mít zdravé klouby. Ty správné živiny mohou mít
pozitivní vliv na stav chrupavky, synoviální tekutinu, kloubní pouzdro a vazivo, které
drží kloub pohromad?.
Pružné klouby s Pavo Mobility
Pavo Mobility obsahuje glukosamin a kyselinu hyaluronovou, které jsou sou?ástmi
zdravé synoviální tekutiny. Chondroitin a MSM (síra) mají na chrupavku pozitivní
vliv. Samotné tyto látky však k podpo?e zdravých kloub? koní neposta?ují.
Nejd?ležit?jší sou?ástí v Pavo Mobility je speciální kolagen, podporující kosti a
chrupavku. Pavo Mobility obsahuje také vitamín C a mikrominerál k?emíku, který
sehrává roli p?i vývoji kostní tkán?, chrupavky, kolagenu a kyseliny hyaluronové.
Pavo Mobility neobsahuje pšenici a je tak bezlepkový.
Pavo Mobility jek dostánív pohodlném 3 kg kbelíku.

Pro pružné klouby
Optimální živiny pro chrupavku a
klouby
Podporuje tvorbu synoviální tekutiny
S obsahem kolagenu, glukosaminu,
chondroitinu, kyseliny hyaluronové,
MSM a k?emíku

Dávkování
Pro kon?, kte?í pot?ebují podporu
svých kloub?
Pro sportovní a dostihové kon?
Pro mladé kon?, kte?í práv? zahájili
sv?j trénink
Pro starší kon?

Doporu?ené dávkování
Pavo Mobility m?že být preventivn?
podáváno sportovním koním, když jsou
klouby pod velkým nap?tím a námahou.
Po úrazu a kloubních obtížích. M?žete
podávat jako kúru po dobu 2 až 3
m?síc?. Vhodné pro starší kon? a kon?
s artrózou.
Preventivn?:
K?? (cca 600 kg): 50 g / den
Poník (cca 300 kg): 25 g / den
Jako kúra a pro starší kon?:
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 Mobility
Pro pružné klouby

Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
kolagen (enzymaticky hydrolyzovaný)
uhli?itan vápenatý
Žitné middlings
Ln?né semeno olej
Mrkvové vlocky
dextróza
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)
Energie (ME)
stravitelný hrubý
protein
hrubý protein
hrubé oleje a tuky
hrubá vláknina
hrubý popel
cukr
škrob

6,2 MJ/kg

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin C
4.000 mg

0.5 EWpa
5,3 MJ/kg
70 gr/kg
13,0 %
5%
23,4 %
8%
8.3%
3.5%

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
1%
fosfor
0,3 %
sodík
0,2 %
K?emi?itý
2.000 mg
Methylsulfonylmetha 10 g
n
kyselina
1.250 mg
hyaluronová
glukosamin sulfát
85 mg
chondroitin sulfát
20 g
kolagen
125 gr
(enzymaticky
hydrolyzovaný)
Krmný návod

18 mth

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

Trvanlivost
Trvanlivost
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