
Pavo 18Plus
Optimální pé?e o vašeho seniora
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Kolem 18tého roku života se organismus koní m?ní. Látková vým?na se zhorší a
trávení pracuje mén? efektivn?. Zprvu to v?tšinou není ani poznat, protože spousta
koní podává vrcholové výkony i v pokro?ilém v?ku. Ale pot?eby koní se s v?kem
také m?ní. Organismus nap?íklad pot?ebuje více protein? k udržení kondice sval? a
m?že h??e zpracovávat cukr. V moment?, kdy jsou zm?ny již napohled patrné, je již
proces stárnutí organismu dávno nastartován. Za?n?te tedy krmit správné krmivo
v?as!

Nem?žete nijak ovlivnit, aby Váš k?? nezestárl, ale jak zestárne, to rozhodnout
m?žete.

Pavo 18plus pokrývá nároky stárnoucích koní bez toho, aniž by jejich organismus
zbyte?n? zat?žoval. Toto bezprašné müsli pomáhá Vašemu seniorovi z?stat vitální
a fit. Pavo 18plus je plnohodnotným krmením pro každý den.

Krmné doporu?ení:

Velký k?? 2 kg/den
(330 g na 100 kg živé váhy. Pro kon? v horší kondici max. 800 g na 100 kg živé
váhy)

 

 D?ležité vlastnosti

Lehce stravitelné složení podporující trávení
Esenciální aminokyseliny pro udržení kondice
Obsah cukru p?izp?sobený pot?ebám starších koní
P?idané Omega 3 a Omega 6 mastné kyseliny
P?izp?sobený obsah vápníku a fosforu
Antioxidanty pro posílení imunity
P?idané vitamíny a minerály
Malé pelety, které se snadno rozpadají pro kon? s problémy
se zuby

M?že být podáváno suché i namo?ené

Dávkování

Speciáln? vyvinuto pro

Všechny 18+ kon?
Kon? s horší kondicí
Hubené kon?
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Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Pšeni?ná mouka krmná
pšenice špalda
pšenice špalda
extrahovaný šrot sojový, toastovaný
t?tinová melasa
slune?nicový extrahovaný šrot
pšenice

Jable?né výlisky sušené
ln?né semeno
pšenice
pufovaný je?men
pufovaná kuku?ice
hrachové vlo?ky
chlorid sodný
uhli?itan vápenatý
oxid ho?e?natý
pšeni?né otruby
mrkvové vlo?ky
?ekankové ?ízky
Ln?né semeno olej
pivovarské kvasnice
CellProtect

Balení
pytlované 15 kg

Trvanlivost
pytlované 6 Mnth

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

10,5 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,84 EWpa
Energie (ME) 9 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

125 gr/kg

hrubý protein 14,5 %
hrubé oleje a tuky 6,9 %
hrubá vláknina 15,3 %
hrubý popel 10,4 %
cukr 5,7 %
škrob 14,9 %
L-lysin 5,9 g
methionin 2,2 g

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 0,97 %
fosfor 0,39 %
sodík 0,94 %
draslík 1,32 %
ho??ík 0,91 %
m?? 61 mg
železo 174 mg
zinek 378 mg
mangan 240 mg
selen 1,16 mg
jód 1,45 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 16.872 IE
vitamin D3 3.224 IE
vitamin E 437 IE
vitamin K3 6,3 mg
vitamin B1 23 mg
vitamin B2 26 mg
vitamin B6 14 mg
kyselina
pantothenová

25 mg

Folin 13 mg
niacin 40 mg
D-biotin 542 mg

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

Krmná dávka kg/den
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg/day kg/day kg/day 

0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Horse with a condition residue or
dental problems*

1,6 kg 3,2 kg 4,8 kg
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