Pavo MuscleCare
Verzorging van spieren

Zware training, maar ook onregelmatige arbeid zijn een aanslag op het
paardenlichaam. Spieren verzuren en worden stram. Pavo MuscleCare verzorgt de
spieren. Bij stijve en stramme spieren helpt Pavo MuscleCare afvalstoffen zoals
melkzuur versneld af te voeren uit het lichaam. Hierdoor wordt je paard snel weer
soepel.
NIEUW IN PAARDENVOER: NU MET BETA-ALANINE, DOPINGVRIJ!

Bèta-alanine:
Beta-alanine is een niet-essentieel-aminozuur dat een onderdeel is van carnosine.
Carnosine ondersteunt de buffercapaciteit van de spieren tegen melkzuur. Door het
toevoegen van beta-alanine aan de voeding kan het lichaam meer carnosine
aanmaken en zo verzuring van de spieren vertragen. Hierdoor kan je paard
intensieve arbeid langer en gemakkelijker volhouden.

In dit artikel leggen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uit hoe het
supplement Pavo MuscleCare is samengesteld en welke stoffen belangrijk zijn voor
sportpaarden.

Bekijk hier een filmpje over de supplementen van Pavo.

Themapagina Sportvoeding

verzorging van stijve en stramme
spieren
snel herstel na training
bij gevoeligheid voor tying-up
(spierbevangenheid)

Toepassing
Ná zware inspanning
Sportpaarden, alle disciplines
Paarden die onregelmatig werken
Paarden die gevoelig zijn voor
spierbevangenheid

Voervoorschrift
Voeradvies
Paard (ca. 600 kg): 100 g per dag.
Pony (ca. 300 kg): 50 g per dag.

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Belangrijke eigenschappen

Pavo MuscleCare
Verzorging van spieren

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
44 %
Tarwevoerbloem
Natriumcitraat
Mononatriumfosfaat
Dextrose
Maïskiemolie
Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine E
5.000 IE
Vitamine C
4.000 mg
Vitamine B6
750 mg
Choline
620 mg
Bewaaradvies
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa)
0,53 Units/kg
Energie (DE)
7,6 MJ/kg
Energie (ME)
6,3 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 7,5 %
Ruw eiwit
30 %
Ruw vet
3%
Ruwe celstof
12 %
Ruw as
9%
Suiker
3%
Zetmeel
12 %
Beta-alanine
250 g/kg
Lysine
4,4 g/kg
Methionine
1,4 g/kg

Verpakking
Zakgoed

3 kg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium
0,9 %
Fosfor
0,5 %
Natrium
1,5 %
Kalium
1,2 %
Magnesium
0,2 %
Voedingsadvies

18 mth

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Houdbaarheid
Houdbaarheid

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

