
Pavo AllSports
Sportovní krmivo pro všechny disciplíny
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Vyvážená dávka r?zných energetických zdroj?, jako jsou obiloviny (škrob) a
olejnatá semena, zaru?uje správn? vytvo?enou energii. Všechny obiloviny jsou
expandovány a jsou proto snadno stravitelné pro vašeho kon?. Ho??ík je d?ležitý
stavební prvek kostní tkán?. Pavo AllSports obsahuje extra ho??ík pro
podporu kvality kloub? a šlach. Vitamin E a snadno stravitelný selen pe?ují o svaly
po namáhavé zát?ži. S Pavo All Sports je Váš k?? ?ilý, s pružným pohybem a
vynikající kondici.

 

 D?ležité vlastnosti

        zcela expandováno pro optimální
trávení

       extra ho??ík pro pé?i o svaly, šlachy a
klouby

       s ln?ným semenem pro lesklou srst

Dávkování

pro všechny sportovní kon? všech
disciplín

Doporu?ené dávkováníT?lesná váha    
200 kg    400 kg    600 kg   St?ední zát?ž

Velká zát?ž
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Specifikace produktu
Složení
pšenice
Krmná pšenice
je?men
kuku?ice
t?tinová melasa
sójové slupky
vojt?ška
oves
cukrovarské ?ízky vyloužené
ln?né semeno
uhli?itan vápenatý
chlorid sodný
oxid ho?e?natý
dihydrogenfosfore?nan vápenatý
sójový olej

Balení
pytlované 20 kg
Big Box 725 kg
objem > 2.000 kg

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

11,4 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,91 EWpa
Energie (ME) 9,7 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

77 gr/kg

hrubý protein 14,0 %
hrubé oleje a tuky 7,1 %
hrubá vláknina 11,2 %
hrubý popel 8,6 %
cukr 7 %
škrob 22 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 0,92 %
fosfor 0,45 %
sodík 0,65 %
draslík 1,26 %
ho??ík 0,6 %
m?? 65 mg
železo 120 mg
zinek 260 mg
mangan 165 mg
selen 0,8 mg
jód 1,0 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 15.000 IE
vitamin D3 2.500 IE
vitamin E 355 mg
vitamin K3 3,5 mg
vitamin B1 38 mg
vitamin B2 15 mg
vitamin B6 10 mg
kyselina
pantothenová

21 mg

Folin 8 mg
niacin 30 mg
D-biotin 525 mcg

Trvanlivost
pytlované 6 mth
Big Box 6 mth
objem v zim? 3 mth
objem v lét? 2 mth

Krmná dávka kg/den
 200 kg 400 kg 600 kg

    

Medium work 0,9 kg /
day

1,8 kg /
day

2,7 kg /
day

Heavy work 1,2 kg /
day

2,4 kg /
day

3,6 kg /
day
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