Pavo Foal Milk
Nejlepší alternativa pro osi?elá h?íbata

Mléko klisen má speciální složení s vysokým podílem cukru a nízkou sušinou.
Kravské mléko se od n?ho velmi siln? svým složením liší, proto jej h?íbata
nep?ijímají dob?e. Pavo Veulenmilk je vyrobeno se stejným složením, jako má
mléko klisen, a spl?uje tak nároky na výživu osi?elých h?íbat. H?íbata bez matek,
která jsou krmena p?ípravkem Pavo Veulenmilk, se vyvyjíjejí optimáln?, jako ostatní
h?íbata krmená mate?ským mlékem.

plnohodnotná náhrada kobylího mléka
složení speciáln? vyvinuté pro kon?
jednoduchá p?íprava

Dávkování

Tipy na p?ípravu
Nep?ipravujte více mléka, než budete pot?ebovat na 12
hodin
Mléko je možné oh?ívat nebo udržovat teplé, nejlépe
v teplé vod?
Mléko m?že být oh?íváno v mikrovlnné troub?

P?íprava 1 litru mléka pro h?íbata: (1 litr = 1000 ml)
Vezm?te nádobu s obsahem nejmén?1 litr
Nalijte do ní 300 ml studené vody
P?idejte 400 ml va?ící vody, ?ímž získáte 700 ml o teplot?
okolo 60 °C
P?idejte 1 odm?rku (100 g) Pavo Foal Milch a d?kladn?
rozmíchejte
P?idejte 300 ml studené vody . Po promíchání získáte 1 litr
mléka o teplot? zhruba 40 °C
Pavo Foal Milk má trvanlivost 1 rok.

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

D?ležité vlastnosti

Pavo Foal Milk
Nejlepší alternativa pro osi?elá h?íbata

Specifikace produktu
Analytické složky
stravitelná energie
(DE)
Energie (EWpa)
Energie (ME)
stravitelný hrubý
protein
hrubý protein
hrubé oleje a tuky
hrubý popel
cukr
škrob

19,4 MJ/kg
1,55 EWpa
16,5 MJ/kg
18,8 %
21 %
16 %
7%
49 %
0,4 %

Balení
kbelík

10 kg

Trvanlivost
kbelík

12 mths

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

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
0,9 %
fosfor
0,7 %
sodík
0,7 %
draslík
1,5 %
ho??ík
0,1 %
m??
8 mg
železo
100 mg
zinek
70 mg
mangan
55 mg
selen
300 mcg
jód
1,0 mg

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A
50.000 IE
vitamin D3
5000 IE
vitamin E
100 mg
vitamin B1
7 mg
vitamin B2
7 mg
vitamin B6
7 mg
vitamin B12
50 mcg
vitamin C
100 mg
vitamin K3
3 mg
niacin
30 mg
kyselina
15 mg
pantothenová
cholin
250 mg
kyselina listová
0,5 mg
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