Pavo FibreBeet
Paras mahdollinen tuki toipumiselle

Joitakin hevosia on vaikea pitää hyvässä kunnossa: ne menettävät sekä painoa että
lihaksia. Lisäravinteiden tai niiden suuri määrä eivät aina riitä.
Hevosesi on kunnossa Pavo FibreBeetillä
Pavo FibreBeet on kehitetty erityisesti hevosille ja poneille, jotka ovat huonossa
kunnossa. SpeediBeetin (sokerijuurikkaan hiutaleista), sinimailasen ja hyvin
helposti sulavista soijakuoreista koostuvasta yhdistelmästä, jossa on sarviapilaa.
Korkealuokkaisten Alfalfan ansiosta FibreBeet on täydellinen lisäys laihoille,
huonokuntoisille hevosille täydellisen kunnon palauttamiseksi. Pavo FibreBeet ei
sisällä viljaa ja sillä on hyvin alhainen sokeri- ja tärkkelyspitoisuus. Siksi se sopii
hyvin myös hevosille, jotka ovat herkkiä sokerille.

Vinkki: Varmista, että hevosesi saa tarpeeksi vitamiineja ja
kivennäisaineita!
Pavo FibreBeet luokitellaan heinäksi joten se ei sisällä lisättyjä vitamiineja tai
kivennäisaineita. Annatko vain FibreBeet-rehua? Sitten olisi suositeltavaa
täydentää hevosesi ruokavaliota vitamiineilla ja kivennäisaineilla, kuten Pavo
Vitalilla tai Pavo SummerFit-kekseillä.
Saatavana 15 kg: n pusseissa.
.
Tärkeitä ominaisuuksia
Super-kuitujen yhdistelmä
Speedibeetistä ja sinimailasta
Tukee kehon kuntoa ja lihasten
kasvattamista
Erittäin alhainen sokeri- ja
tärkkelyspitoisuus

Soveltaminen

Ruokintaruokailu

Ihanteellinen hevosille, joilla on huono
tila, ja urheilu- tai vapaa-ajan hevoset,
joille toivotaan lihasten kasvua
Voidaan käyttää myös väliaikaisena
tai pysyvänä heinän korvikkeena
Ihanteellinen käytettäväksi rasittavan
liikunnan jälkeen, jotta estetään
kuivuminen
Sopii hyvin vanhempien hevosten
ruokintaan Pavo 18Plus rehun lisäksi

Pavo FibreBeet syötetään turvotettuna.
Turvota tuote 15 minuuttia kuumassa
vedessä tai 45 minuuttia kylmässä
vedessä, suhteessa 1: 3 (Pavo
FibreBeet: vesi).
Päivittäinen suositus: 100 g / 100 kg
Enintään: 1 kg / 100 kg
Ruokintasisältö:
1 täysi Pavo-rehukauha FibreBeetiä
painaa noin 1,140 kg (kuivapaino).

Erityisominaisuudet
Sisältö
Alfalfa
Soijankuoripelletti*
Pellavansiemen
Melassileike
Foengriek
Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.
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Säkki
Säkkikoko

15 kg

Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium
1%
Fosfori
0,2 %
Natrium
0,1 %
Kalium
1,4 %
Magnesium
0,2 %

Ravintoaineet
Energia (DE)
Energia
Raakavalkuainen
Raakarasva
Raakakuitu
Sokeri
Tärkkelys

11,0 MJ/kg
0,8 EWpa
11 %
3%
22 %
10 %
5%
3%

Kestävyys
Säkkikoko

12 mth

