Pavo MuscleBuild
Tukee nopeaa lihasten muodostumista

Treenaatko nuorta hevosta ja lihasten muodostus on hidasta? Tai sinulla on
kilpaileva hevonen ja haluat rakentaa enemmän lihasmassaa? On hyvä tietää, että
hevonen ei voi koskaan kehittää liikaa lihaksia, koska määrä on geneettisesti
määritelty. Lihaksia voidaan kouluttaa. Harjoittelun kautta lihasolut aktivoituvat
varastoimaan enemmän energiaa, mikä mahdollistaa suorituskyvyn parantamisen.
Lisäravinteet voivat tukea tätä prosessia.
Lihaksen muodostuminen hevoselle
Pavo MuscleBuild sisältää herajauhetta, joka on hyvin tunnettu kehonrakentajien
yhteisössä. Herajauhe sisältää useita aminohappoja, jotka ovat välttämättömiä
lihasten muodostumiselle. Aminohapot ovat proteiiniketjuja, jotka toimivat lihakset
rakennusaineina. D3-vitamiini auttaa estämään lihasten väsymystä, kun taas Lkarnitiinia lisätään energian muuntamiseen lihassoluissa. Lisäksi Pavo MuscleBuild
sisältää luonnolliset CellProtect antioksidantit vapaiden radikaalien neutraloimiseksi.
Tämä tuote ei sisällä vehnää, joten se on gluteeiiniton. Lisäksi Pavo MuscleBuild on
myös doping-free.
Saatavana kätevässä 3 kg: n ämpärissä.

Tärkeitä ominaisuuksia
Tukee nopeaa lihasten kehitystä
Sisältää välttämättömiä aminohappoja
lihasten muodostumiseen ja karnitiinia
Auttaa estämään lihasten väsymystä

Soveltaminen
Hevosille, jotka tarvitsevat tukea
lihasten muodostumiselle
Nuorille hevosille, jotka ovat juuri
alkaneet harjoittelun
Kilpailuhevoset lepoajan jälkeen

Ruokintaruokailu
Jotta hevosesi olisi lihaksikas, ei riitä,
että tarjoat vain Pavo MuscleBuild: sinun
täytyy kouluttaa hevostasi lihasten
kasvattamiseksi. Lisäksi koko
ruokavalion tulee sisältää riittävästi
proteiineja, muuten hevosella ei ole
riittävästi rakennuspalikoita lihasten
kehittymiselle. Yhdistettynä
korkealaatuiseen heinään ja oikeaan
koulutukseen voit kolmessa
kuukaudessa lisätä merkittävästi
hevosen lihasmassaa Pavo MuscleBuild
avulla.
Hevonen (noin 600 kg): 100 grammaa
päivässä
Poni (noin 300 kg): 50 grammaa
päivässä

Pavo MuscleBuild
Tukee nopeaa lihasten muodostumista

Erityisominaisuudet
Sisältö
Alfalfa

Vakuustodistus
Energia (DE)
Energia
Sulava
raakavalkuainen
Raakavalkuainen
Raakarasva
Raakakuitu
Raakamineraalit
Lysiini

Kalsiumkarbonaatti
Citrus pulp
Dekstroosi
Säkki
Sanko

3 kg

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

Sokeri
Tärkkelys

11.5 MJ/kg
0.8 EWpa
99 gr/kg
18,9 %
3,6 %
17,3 %
10 %
7,2 g
25 g
7%
3.5%

Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium
1,2 %
Fosfori
0,4 %
Natrium
0,3 %
Magnesium
0,15 %
Ruokintaohjeet

Kestävyys
Kestävyys
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18 mth

Vitamiinitasot / kg
D3-vitamiini
9.900 IE
C-Vitamiini
3.600 mg
CellProtect

