Pavo MuscleCare
Optimal pleje for musklerne

Heste der har tendenser til at musklerne syre til, eller nyreslag, kan have gavn af
tilførelselesen af nærinsstoffer som fremme nedbrydelsen og udskillesen af
affaldsstofferne fra cellerne. At give tilskuddet Pavo MuscleCare kan være
løsningen!
Muscle care by Pavo MuscleCare
Pavo MuscleCare indeholder de naturlige CellProtect antioxidanter og det dopingfrie beta-alanin. Det er en essentiel aminosyre som former en del af carnosin. Betaalanin støtter buffer kapaciteten i musklerne imod mælkesyre. Ved at give betaalanin i hestens foder, kan dens krop producer mere carnosine som forsinker til
syring af musklerne. Som resultat heraf kan hesten vedholde høj intense øvelser
nemmere og i længere perioder. Pavo MuscleCare indeholder ikke hvede og er
derfor velegnet til en glutenfri diæt.
Pavo MuscleCare er tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg.

Lindre stive og ømme muskler efter
moderat eller hård træning
Fremmer nedbrydelsen af og
udskillelsen af affaldsprodukter
Indeholder beta-alanin og naturligt E
vitamin

Velegnet til
Til konkurrence heste i alle dicipliner
Til heste der har tendenser til syring af
musklerne eller andre muskelproblemer
Til heste der skal yde ekstreme
præstationer
Til heste der trænes irregulært

Foderanbefaling
Hvis du ikke ved om din hest har
tendenser til at syre til I musklerne efter
hårdt arbejde, kan du give den Pavo
Eplus som en præventiv foranstaltning.
Heste der er kendt for at lide af stive og
ømme muskler efter præstationer, vil få
gavn af Pavo MuscleCare. Start
minimum to uger før og en uge efter
konkurrencen med at give tilskuddet i
foderet. Det anbefales at give meget
sensitive heste Pavo MuscleCare i en
længere periode.
Heste (ca. 600 kg): 100 gram pr dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram pr dag
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Egenskaber

Pavo MuscleCare
Optimal pleje for musklerne

Produkt specifikationer
Sammensætning
Lucerne
Calciumcarbonat
Ristede flager af soyabønner
Rugstrømel
Hørfrø olie
Citrus pulp
Dextrose
Vitaminindhold (pr. kg)
E-vitamin
6.000 IE
B6-vitamin
120 mg
C-vitamin
1.000 mg
Cholin
620 mg
Folsyre
120 mg
CellProtect

Analytiske bestanddele
Energi (DE)
7.6 MJ/kg
Energie ( EWpa)
0.53 EWpa
Fordøjeligt råprotein 93 gr/kg
Råprotein
32 %
Råfedt
2,5 %
Råfiber
13,3 %
Råaske
8,5 %
Beta-alanin
250 g
Sukker
2.3%
Stivelse
10.8%

Pakning
Spand

3 kg

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium
0,9 %
Fosfor
0,4 %
Natrium
1,3 %

Part organic selenium Natural Vitamin E Foderanvisninger
Opbevarings anvisning
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen

18 mth
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