
Pavo MuscleCare
Optimal vård för muskler
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Hästar som är benägna att få syra i musklerna eller har krampsymtom, kan bli
hjälpta av att i sin fodergiva få tillägg av näringsämnen som påskyndar
nedbrytningen och avsöndringen av slaggprodukter från muskelcellerna. Att ge
tillskottet Pavo MuscleCare är en bra lösning!

Muskelvård med Pavo MuscleCare

Pavo MuscleCare innehåller de naturliga CellProtect antioxidanterna och dopingfria
beta-alanin. Det är en icke-essentiell aminosyra som utgör en del av karnosinet.
Beta-alanin stärker muskelns skydd mot mjölksyra. Genom att tillsatta beta-alanin i
hästens foder kan hästens kropp producera mer karnosin som fördröjer
syrasättningen i musklerna. Som resultat, kan din häst utföra ett högintensivt
arbetspass lättare och under längre tid. Pavo MuscleCare innehåller inte vete och
passar därför i en glutenfri diet.

Säljs 3 kg spann med återförslutningslock. 

 

Viktiga egenskaper

Lindrar stela och ömma muskler efter
arbete
Påskyndar nedbrytning och
avsöndring av slaggprodukter
Innehåller beta-alanin och naturligt
vitamin E

 

Användning

För alla typer av tävlingshästar
För hästar som lätt får mjölksyra i
musklerna eller har andra
muskelproblem
För hästar som utför tungt och
ansträngande arbete
För hästar i oregelbunden träning

Foderråd

Om du inte kan avgöra om din häst är
benägen att få mjölksyra i musklerna
efter ansträngande träning, kan du ge
den Pavo Eplus i förebyggande syfte.
Hästar som man vet lider av stela och
ömma muskler efter tävling mår bra av
att få Pavo MuscleCare. Börja att ge det i
fodergivan minst två veckor före tävling
och fortsätt en vecka efter. Mycket
känsliga hästar rekommenderas att få
Pavo MuscleCare under en längre
period.

Häst (ca. 600 kg): 100 gram/dag
Ponny (ca. 300 kg): 50 gram/dag
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Kalciumkarbonat
Rostade sojabönor, flingor
Rågklifoder
Linfröolja
Citrusmassa
Glukos

Vitaminer (per kg)
Vitamin E 6.000 IE
Vitamin B6 120 mg
Vitamin C 1.000 mg
Kolin 620 mg
Folsyra 120 mg
CellProtect

Part organic selenium Natural Vitamin E

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

6,9 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,55 EWpa
Energi (ME) 5,9 MJ/kg
Smältbart råprotein 93 gr/kg
Råprotein 32 %
Råfett 2,5 %
Växttråd 13,3 %
Råaska 8,5 %
beta-alanin 250 g
Socker 2.3%
Stärkelse 10.8%

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 1,3 %
Kalium 1,3 %
Magnesium 0,12 %

Foderrådgivning

Hållbarhet
Hållbarhet 18 månader

Förpackning
Hink 3 kg
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