
Pavo MuscleBuild
Støtter hurtig opbygning af muskler

Træner du en unghest og mangler den lidt muskler? Eller mangler din
konkurrencehest mere muskelmasse? Det er godt at vide at en hest ikke kan bygge
flere muskler end den genetisk er bestemt til. Muskler kan dog trænes til at blive
større. Via træning aktiveres muskelceller til at lagre mere energi, hvilket tillader
forbedringer af præstationen. Ekstra næringsstoffer kan støtte den process.  

Muskel opbygning til din hest

Pavo MuscleBuild indeholder whey powder, en substans som er meget velkendt i
bodybuild- og fitnessmiljøet.  Whey powder indeholder aminosyre som er vitalle for
muskelopbygning. Aminosyre er protein kilder som fungere som byggesten for
musklerne. D3 vitamin hjælper med at forebygge muskeltræthed, mens L-carnitin er
tilsat for at forbedre energi-forsyningen til muskelcellerne. Ydermere indeholder
Pavo MuscleBuild de naturlige CellProtect antioxidanter som neutralisere de frie
radikaler.  Produktet indeholder ikke hvede, så er derfor gluten fri. Desuden er Pavo
MuscleBuild også doping fri.

Pavo MuscleBuild er tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg.

Important characteristics

Støtter hurtigt muskel opbygning
Indeholder essentielle aminosyre til
hurtig muskelopbygning og L-carnitin
Hjælper på muskeltræthed

Søknad

Til ungheste som behøver støtte til
muskelopbygning
Til ungheste der lige har startet deres
træning
Til konkurrence heste efter en periode
med pause

Foderanbefaling

For at gøre din hest mere muskelløs, så
er det ikke nok at kun give Pavo
MuscleBuild: du skal træne din hest for
at stimulere musklerne til at vokse.
Yderligere skal den total ration indeholde
rigeligt med protein, ellers vil din hest
ikke have nok byggesten til udvikling af
musklerne.  Kombineret med kvalitets-
stråfoder og den rigtige træning vil du
hurtigt kunne øge muskelmassen på din
hest med Pavo MuscleBuild.

Heste (ca. 600 kg): 100 gram pr dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram pr dag



Pavo MuscleBuild
Støtter hurtig opbygning af muskler

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Vallepulver
Rugstrømel
Ristede flager af soyabønner
Calciumcarbonat
Hørfrø olie
Citrus pulp
Dextrose

Pakning
Spand 3 kg

Opbevarings anvisning 
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 5,2 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,42 EWpa
Energi (ME) 4,4 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 99 gr/kg
Råprotein 21,0 %
Råfedt 3,6 %
Råfiber 17,3 %
Råaske 10 %
Lysin 7,2 g
L-Carnitin 25 g
Sukker 7%
Stivelse 3.5%

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1,2 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,3 %
Kalium 1,70 %
Magnesium 0,15 %

Foderanvisninger

Holdbarhed
Holdbarhed 18 mth

Vitaminindhold (pr. kg)
D3-vitamin 9.900 IE
C-vitamin 3.600 mg
CellProtect
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