Pavo ProteinPlus
Tillskott vid proteinunderskott

Med ett lågvärdigt foder, en spannmålsfri foderstat, eller om hästen har ett ökat
proteinbehov (ex. sporthästar eller äldre hästar) får din häst oftast inte i sig
tillräckligt med protein för att möta det dagliga behovet. Pavo ProteinPlus hjälper till
att komplettera foderstaten med rena, essentiella aminosyror (protein). Detta är ett
smidigt och enkelt sätt att komplettera en proteinfattig foderstat för att stötta din
hästs hälsa, utan att påverka foderstaten i övrigt.
Varför hästar måste ha tillräckligt med protein
Protein består av flera byggstenar, aminosyror, och är nödvändigt för alla typer av
processer i kroppen. Protein stärker immunsystemet, stärker tillväxt av hovar och
päls och tillåter cellförnyelse. Utöver det så är proteiner nödvändiga för
muskelutveckling, reglering av hormonella funktioner, men också för föl och
unghästars tillväxt och laktation hos avelsston. En foderstat med tillräckligt med
protein är alltså inte bara viktig för hästens muskler, som många tror, utan är
nödvändig hästens allmänna hälsa.
När det är lämpligt att komplettera foderstaten med
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Resultat från väldigt många grovfoderanalyser visar att proteininnehållet i våra hö
blir lägre och lägre. Faktiskt är det i många fall så pass lågt att det inte kan
tillgodose det dagliga behovet ens hos hästar i som inte utför arbete. Och absolut
inte för hästar i hård träning, växande hästar eller dräktiga/digivande hästar. Att
komplettera med ett proteinrikt kraftfoder kan vara ett alternativ men ofta tillför du
inte bara protein utan också energi, vitaminer och mineraler som din häst inte
nödvändigtvis behöver. En ren proteinkälla, såsom Pavo ProteinPlus, är den
perfekta lösningen.
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Innehållsförteckning
37,2 %
4%
10 %
9%
0,33 %
25 mg / kg
100 mg / kg
55 mg / kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Hållbarhet
Hållbarhet

18 månader
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Näringsämnen
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Natrium
Metionin
Lysin
Treonin
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