Pavo MuscleBuild
Stöttar en snabb muskeluppbyggnad

Tränar du en ung häst och muskelutvecklingen släpar efter? Eller har du har en
tävlingshäst som du vill bygga upp med mer muskelmassan? Det är bra att veta att
en häst aldrig kan utveckla fler muskler än den genetiskt är född med men man kan
däremot träna upp tjockleken hos musklerna. Genom träning aktiveras
muskelcellerna till att lagra mer energi vilket ger ökad prestationsförmåga. Extra
näringsämnen kan stötta denna process.
Pavo Muscle build-up för din häst
Pavo MuscleBuild innehåller vasslepulver, ett ämne som är väl känt inom
bodybuilders kretsar. Vasslepulver innehåller ett antal aminosyror som är
avgörande för muskeluppbyggnad. Aminosyrorna är proteinkedjor som fungerar
som byggstenar för musklerna. Vitamin D3 hjälper till med att förhindra
muskeltrötthet, medan L-karnitin är tillsatt för att öka cellernas energiomsättning.
Dessutom innehåller Pavo Muscle Build det naturliga CellProtect antioxidanterna
vilka neutraliserar de fria radikalerna. Denna produkt innehåller inte vete och är
alltså glutenfri. Pavo MuscleBuild är dopingfri.
Sälj i 3 kg hink med återförslutningslock.

Stöttar en snabbare muskelutveckling
Innehåller viktiga aminosyror för
muskeluppbyggnad och karnitin
Hjälper till att förhindra muskeltrötthet

Användning
För hästar som behöver hjälp med
muskeluppbyggnad
För unga hästar som precis börjat sin
träning
För tävlingshästar efter en viloperiod

Foderråd
För att öka din hästs muskelstyrka,
räcker det inte med att bara ge Pavo
MuscleBuild, du behöver också arbeta
din häst för att stimulera musklernas
tillväxt. Dessutom måste fodergivan i sin
helhet innehålla tillräckligt med proteiner,
annars kommer inte hästen att ha
tillräckligt med byggstenar för att
utveckla sin muskelmassa. Kombinerat
med ett hö av toppkvalitet och bra
träning, kan du inom tre månaders tid, se
en betydande ökning av din hästs
muskelmassa genom att ge den Pavo
MuscleBuild.
Häst (ca. 600 kg): 100 gram/dag
Ponny (ca. 300 kg): 50 gram/dag
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Viktiga egenskaper

Pavo MuscleBuild
Stöttar en snabb muskeluppbyggnad

Innehållsförteckning
Innehåller
Lusern
Vasslepulver
Rågklifoder
Rostade sojabönor, flingor
Kalciumkarbonat
Linfröolja
Citrusmassa
Glukos
Förpackning
Hink

3 kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)
Energia (EWpa)
Energi (ME)
Smältbart råprotein
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Lysin
L-Karnitin
Socker
Stärkelse

5,2 MJ/kg
0,42 EWpa
4,4 MJ/kg
99 gr/kg
21,0 %
3,6 %
17,3 %
10 %
7,2 g
25 g
7%
3.5%

Vitaminer (per kg)
Vitamin D3
9.900 IE
Vitamin C
3.600 mg
CellProtect

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium
1,2 %
Fosfor
0,4 %
Natrium
0,3 %
Kalium
1,70 %
Magnesium
0,15 %
Foderrådgivning

18 månader
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Hållbarhet
Hållbarhet
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