
Pavo SummerFit
Denní vitamino-minerální dopln?k
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Pavo SummerFit je kompletní krmný dopln?k k tráv? a/nebo senu. S pouze jednou
oplatkou dostane Váš k?? stejné množství vitamin? a minerálních látek jaké by
normáln? dostal z 2 kg dopl?kového krmiva. Dodá Vašemu koni vše pot?ebné, ale
neud?lá z n?j p?íliš tu?ného nebo „horkou hlavu“ a nedodá mu p?íliš mnoho
dusíkatých látek.

 

 D?ležité vlastnosti

 

Všechny základní vitamíny a minerály bez zbyte?ných
kalorií.
Pro všechna plemena v každém ro?ním období
Jako kompletní dopln?k pro letní krmení (spolu s trávou)
nebo zimní krmení (se senem nebo siláží).
Jedna briketa obsahuje denní dávku vitamín? a minerál?
pro kon?, pro poníky je dosta?ující polovina brikety.

Dávkování

Pavo SummerFit je obzvlášt? vhodné pro:

Kon? kte?í jsou celý den venku
Kon? kte?í z r?zných d?vod? mohou pouze tvrdé krmení
Kon? kte?í pot?ebují extra doplnit vitamíny a minerály
(nap?íklad po nemoci)



Pavo SummerFit
Denní vitamino-minerální dopln?k

D
op

l?
ko

vé
 k

rm
iv

o 
pr

o 
ko

n?
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Specifikace produktu
Složení
Krmná pšenice
sójové slupky
vojt?ška
Pšeni?né vlo?ky
ovesné slupky
t?tinová melasa
pšenice
uhli?itan vápenatý
ln?né semeno
chlorid sodný
oxid ho?e?natý
ln?né expelery
pšeni?né otruby

Balení
papírový obal 5 kg
papírový obal XL 15 kg

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

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

10,1 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,7 EWpa
stravitelný hrubý
protein

7,8 %

hrubý protein 11 %
hrubé oleje a tuky 3 %
hrubá vláknina 15 %
hrubý popel 11,5 %
cukr 6,5 %
škrob 17 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 1,6 %
fosfor 0,45 %
sodík 0,6 %
draslík 1,4 %
ho??ík 0,9 %
m?? 360 mg
železo 772 mg
zinek 1800 mg
mangan 440 mg
kobalt 4,4 mg
selen 5,3 mg
jód 6,6 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Trvanlivost
papírový obal 9 mth

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 108.000 IE
vitamin D3 14.400 IE
vitamin E 2.878 IE
vitamin K3 25 mg
vitamin B1 200 mg
vitamin B2 200 mg
vitamin B6 150 mg
vitamin B12 2.000 mcg
kyselina
pantothenová

176 mg

cholin 900 mg
Folin 68 mg
niacin 268 mg
D-biotin 2.200 mcg

Krmný návod
Hmotnost kon?: suchar?/den
200-300 kg 0,5 Brikett
300-600 kg 1,0 Brikett
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