Pavo TopSport
nové müsli – pro TOP kon?

Jak ukazují výzkumy Pavo, kvalita objemného krmiva je stále nižší a nižší. Proto se
Pavo rozhodlo, ve spolupráci s nejlepšími veterinárními léka?i a top mezinárodními
jezdci, vyvinout nové krmivo, které by tento problém ?ešilo. Pavo TopSport je müsli
– pro TOP kon?, jejichž výkonnost je na vysoké úrovni a nebo pro kon?, kte?í mají
malý nebo v?bec žádný p?ístup na pastvu a dostávají objemné krmivo velmi nízké
kvality. Pavo TopSport poskytuje 20 % hrubého proteinu pro maximální svalovou
podporu a 18 % oleje pro více energie a vytrvalosti. Jezdci, kte?í Pavo TopSport
testovali, ?íkají: „Moji kon? vypadají fantasticky, mají mnohem v?tší výdrž a silné
svaly."

D?ležité vlastnosti
Sm?s müsli obsahující 20 % vysoce
hodnotných protein?

Vysoký podíl esenciálních
aminokyselin, jako nap?. Lysin a
Omega-3- a Omega-6 mastné kyselin
P?idaný vitamín E pro snadn?jší
zotavení sval? po práci

Dávkování
Pro sportovní kon? od stupn? S
výkonnosti (st?ední a vysoká
výkonnost) ve všech disciplínách

Pro kon? se špatnou sportovní
kondicí
Pro podporu tvorby sval?

Doporu?ené dávkování
Pr?m?rné doporu?ené dávkování: 170
g na 100 kg živé váhy denn?
Maximální doporu?ená denní dávka:
250 g na 100 kg živé váhy
Pro jiné dávkování prosíme
kontaktujte naše poradce na
info@pavo.cz
Denní dávka se mimo jiné po?ítá v
závislosti na dob? strávené ve výb?hu
a denní práci

18,7% oleje pochází z vysoce
hodnotných zdravých omega-3 & 6
mastných kyselin
Vysoký podíl oleje zajiš?uje vynikající
kondici srsti a je zdrojem pomalu
uvol?ované energie

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

Extra antioxidanty vitamin E & selen
pro podporu uvoln?ní sval? po práci

Pavo TopSport
nové müsli – pro TOP kon?

Specifikace produktu
Složení
sójové vlo?ky
ln?né semeno
kuku?ice
slune?nicový extrahovaný šrot
pšenice špalda
Krmná pšenice
extrahovaný šrot sojový, toastovaný
vojt?ška
pšeni?né otruby
je?men
t?tinová melasa
?ekankové ?ízky
oxid ho?e?natý
chlorid sodný
uhli?itan vápenatý
Ln?né semeno olej
Balení
pytlované

15 kg

Trvanlivost
pytlované

6 mth

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)
Energie (EWpa)
Energie (ME)
stravitelný hrubý
protein
hrubý protein
hrubé oleje a tuky
hrubá vláknina
hrubý popel
cukr
škrob
L-lysin
methionin

12.9 MJ/kg
0,95 EWpa
11,1 MJ/kg
172 gr/kg
21,5 %
17,5 %
7,5 %
8,5 %
6%
16 %
10,8 g
3,4 g
7,7 g

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
0,9 %
fosfor
0,5 %
sodík
0,7 %
draslík
1,2 %
ho??ík
0,7 %
m??
66 mg
železo
121 mg
zinek
262 mg
mangan
167 mg
kobalt
0,51 mg
selen
0,61 mg
jód
1 mg

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A
15.150 IE
vitamin D3
2.525 IE
vitamin E
355 mg
vitamin K3
3,5 mg
vitamin B1
38 mg
vitamin B2
16 mg
vitamin B6
10 mg
kyselina
21 mg
pantothenová
cholin
510 mg
Folin
8 mg
niacin
30 mg
D-biotin
530 mcg
Podmínky skladování
Skladovat na chladném, suchém a
temném míst?. Po použití uzav?ít obal.

Chelated minerals
Organic form of Selenium
Krmná dávka kg/den
200 kg

400 kg

600 kg

kg / day kg / day kg / day
0,34 kg

0,68 kg

1,0 kg

Heavy work

0,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

Medium work
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