
Pavo ReHydrate
Urheilujuoma hevosille

Pavo-rehydraatti

Hevoset, joita harjoitetaan intensiivisesti ja / tai hikoilevat paljon, menettävät paitsi
nesteitä myös kehon mineraaleja - elektrolyyttejä, kuten natriumia, kloridia ja
kaliumia. Jos tätä ei täydennetä ajoissa, hevonen voi kuivua ja kärsiä negatiivisesta
elektrolyyttitasapainosta, mikä johtaa energian menetykseen ja työhalukkuuden
puuttumiseen. Pavo ReHydrate on ihanteellinen tiivistetty urheilujuoma hevosille,
joka varmistaa elektrolyyttien, nesteiden ja energian välittömän täydennyksen,
minkä seurauksena hevonen palautuu nopeammin rasittavan harjoituksen jälkeen

Urheilujuoma, jossa on elektrolyyttejä ja glukoosia

Pavo ReHydrate  nestemäinen muoto on  ainutlaatuinen ja tarkalleen molempien
elektrolyyttien ja korkean glukoosipitoisuuden yhdistelmä takaa tämän tuotteen
olevan optimaalinen urheilujuoma, joka auttaa hevosta toipumaan nopeasti
rasittavasta liikunnasta ja / tai liiallisesta hikoilusta. Elektrolyyttien nopea täyttö
varmistaa neste- ja elektrolyyttitasapainon nopean palautumisen. Tämä tasapaino
on välttämätön kehon normaalien toimintojen, kuten kehon lämpötilan ja
verenkierron, moitteettoman toiminnan kannalta.

Pavo ReHydrate  glukoosi tarjoaa energian lisäämistä ja varmistaa elektrolyyttien
hyvän imeytymisen.
Tässä suhteessa tasapainotettu glukoositaso stimuloi nesteiden ja elektrolyyttien
imeytymistä kehoon, ja näin ollen hevosesi pystyy muuntamaan toimitetun energian
nopeammin ja käyttämään sitä. Pavo-reHydraatin tarjoaminen stimuloi hevosen
luonnollista janomekanismia, jonka seurauksena tarvittavat kehon nesteet täytetään
uudestaan.

Erilaiset menetlmät Pavo ReHydrate: n tarjoamiseksi

 Voit lisätä  Pavo ReHydratea eri tavoin riippuen siitä, mistä hevosesi pitää ja kuinka
nopeasti haluat vaikutuksia. Voit liuottaa tuotteen  juomaveteen tai lisätä sen
hevosen rehuun. Kieltäytyykö hevosesi syömästä tai juomasta? Sitten voit
ruiskuttaa liuoksen myös hevosen suuhun.

1. Suoraan hevosen suuhun
2. Liukeneminen juomaveteen (sekoitus riittää)
3. Lisäys rehun sekaan



Pavo ReHydrate
Urheilujuoma hevosille

Erityisominaisuudet
Sisältö

Natriumkloridi
Kaliumkloridi

Ruokintaohjeet

Lisätty / kg

30.000 mg
2.000 mg

12.000 mg
9.000 mg

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

Vakuustodistus
Raakavalkuainen 0,2 %
Raakarasva 1,1 %
Raakakuitu 0,0 %
Raakatuhka 38,9 %
Sokeri 19,0 %
Kalsium 0,0 %
Fosfori 0,61 %
Magnesium 0,36 %
Natrium 3,26 %
Kalium 2,6 %
Kloridi 5,3 %
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