
Pavo SportsFit
För en sund häst presterar bättre...

Magnesium är ett viktig byggmaterial för benvävnaden. När en häst får brist på
Magnesium kommer han att börja ta Magnesium från benvävnad. Pavo SportsFit
innehåller extra magnesium för att underhålla kvaliteten på leder och senor.
 Den ideala energikällan för sporthästar är stärkelse för snabb energi och extra
&rdquo;kraft&rdquo;, kombinerat med olja som en ren energi som inte skapar
slaggprodukter så som mjölksyra. Din häst strålar och ges styrka och uthållighet utan
att bli för &rdquo;het&rdquo;. 
 Denna Sport Müsli har utvecklats i gemensamt samarbete mellan forskare och
ryttare. Detta har skapat ett komplett energi foder, vilket du kan ge din häst som en
komplett daglig giva på upp till 4kg. Det är även ett utmärkt tillskott till ditt vanliga
foder. 

Viktiga egenskaper
     
-   Magnesium för vården av senor, muskler och leder     
-   Vitamin E och Selen för att underhålla mjukheten och elasticiteten i musklerna     
-   Olja för extra energi utan tt din häst blir för het 

AnvÃ¤ndning
     
-   För hästar som måste prestera på sin absoluta toppnivå     
-   För alla hästar och ponny i sport     
-   Ett komplett sportsmüesli  

Innehåller 
Havre
Vete poppat
Korn poppat
Luzern
Sojaskal
Vetekli
Rörsockermelass
Vetekli
Rostade sojabönor
Ärtflingor
Vegetabilisk olja 
Vitaminer & Mineraler

Garanterat innehåll
Energie ( EWPa) 0,97 Unit/ Kg
Energie (VEP eXp) 920 Unit/ Kg
DE 13,2 MJ/kg
Smältbart råprotein 8 %
Rå protein 11 %
Rå Fett 7 %
Växttråd 11 %
Råaska 8 %
Socker 4,5 %
Socker & Stärkelse 32 %



Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,7 %
Kalium 0,9 %
Magnesium 0,6 %
Kopper (E4) 30 mg
Järn (E1) 130 mg
Zink (E6) 120 mg
Mangan (E5) 90 mg
Selen (3b8.11) 0,35 mg
Jod (E2) 0,5 mg

Vitaminer (per Kg)
Vitamin A (E672) 15.000 IE
Vitamin D3 (E671) 2.500 IE
Vitamin E 400 mg
Vitamin B1 20 mg
Vitamin B2 20 mg
Vitamin B6 12 mg
Vitamin B12 200 mcg
Vitamin C 500 mg
D-Biotin 300 mcg

Förpackning
Säck 20 kg
Big Box 500 kg

Hållbarhet
Säck 6 mth
Big Box 3 mth

Rekommenderad fodergiva Kg/dag

Rekommenderad fodergiva Kg/dag



Förvarings anvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .återförsluts efter anvädning


