
Pavo Eplus
Valmiste lihaksille

Onko sinun hevosi jäykkä harjoituksen jälkeen vai huomaatko, että se kärsii
lihasarkuudesta?  

Pavo Eplus: estää jäykkiä lihaksia hevosessasi

Pavo Eplus sisältää luonnolliset CellProtect-antioksidantit, jotka auttavat
neutraloimaan  lihaksissa. Lisäksi se sisältää C-vitamiinia ja E-vitamiinia. Monet
lihakset sisältävät synteettistä E-vitamiinia, joka on peräisin öljyteollisuudesta. Pavo
Eplus sisältää kuitenkin luonnollisen E-vitamiinin, joka on valmistettu
kasvimateriaalista, joka imeytyy helpommin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että
kilpailevat hevoset vaativat suurta E-vitamiiniannosta voidakseen erottaa
jätetuotteet lihaksista. Niiden vaatimukset voivat nousta jopa 2000 yksikköä
päivässä, tason jota ei voida täydentää  yksin pelkällä perusrehulla.

Seleeni Pavo Eplus

Lisäksi hivenaine-seleeniä lisätään, koska Pavo on harjoittanut ympäri Eurooppaa
monien vuosien ajan karkea-analyysiä, että karkea raaka-aine sisältää tämän
mineraalin erittäin alhaisen tason. Selenin saanti on siis usein liian alhainen.
Seleniumin ja E-vitamiinin yhdistelmä stimuloi ja aktivoi saman tärkeimmän
entsyymin, joka neutraloi vapaita radikaaleja. Tämä tuote ei sisällä vehnää, joten se
on gluteiiniton.

Saatavana 3 kg: n ämpärissä, jossa on suljettava kansi.

Tärkeitä ominaisuuksia

Lihaksen joustavuuden ylläpitäminen
Auttaa estämään lihasten
happamoitumista rasituksen jälkeen
Estää lihasten jäykkyyden
Sisältää luonnollista E-vitamiinia,
seleeniä ja magnesiumia
Edistää hyvää lihasten koordinointia
suorituksen aikana

Soveltaminen

Raskaaseen liikuntaan
Hevosille, jotka tarvitsevat
ylimääräistä E-vitamiinia ja / tai
seleeniä
Jatkuva suorituskyky
Anna Pavo Eplus ennen voimakasta
harjoittelua ja sen aikana

 

Ruokintaruokailu

Pavo Eplus on tarkoitettu hevosille, jotka
ovat herkkiä lihasongelmille, jotka ovat
usein jäykkiä harjoituksen jälkeen. Se on
ennaltaehkäisevä hoito. Anna
hevosellesi kilpailukauden aikana 100
grammaa vuorokaudessa sekoitettuna
rehuun.

Hevonen (noin 600 kg): 100 grammaa
päivässä
Poni (n. 300 kg): 50 grammaa
päivässä
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Erityisominaisuudet
Sisältö
Alfalfa

Kalsiumkarbonaatti
Magnesiumfosfaatti
Magnesiumasetaatti
Magnesiumoksidi
Soijapapu (uutettu, paahdettu)

Citrus pulp
Dekstroosi
CellProtect

Säkki
Sanko 3 kg

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

Vakuustodistus
Energia (DE) 8.6 MJ/kg
Energia 0.69 EWpa
Energia (ME) 7,3 MJ/kg
Sulava
raakavalkuainen

72 gr/kg

Raakavalkuainen 14,9 %
Raakarasva 3 %
Raakakuitu 13,4 %
Raakamineraalit 23,7 %
Sokeri 0,0 %
Tärkkelys 0,0 %

Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium 2,2 %
Fosfori 2,6 %
Natrium 0,5 %
Magnesium 6,0 %

Ruokintaohjeet

Kestävyys
Kestävyys 18 mth

Vitamiinitasot / kg
E-vitamiini 12.000 IE
C-Vitamiini 11.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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