
Pavo MuscleBuild
Voor snelle spieropbouw
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Ben je een jong paard aan het inrijden, maar blijft de bespiering wat achter? Of heb
je een sportpaard, maar je wilt de spiermassa meer opbouwen? Het is goed om te
weten dat een paard nooit méér spieren kan krijgen; de hoeveelheid is genetisch
vastgelegd. Spieren kunnen echter wel dikker worden. Door training worden
spiercellen namelijk aangezet tot opslag van meer energie, zodat de prestaties
verbeteren. Om dit proces te ondersteunen kunnen extra voedingsstoffen uitkomst
bieden.

Spieropbouw voor je paard

Pavo MuscleBuild bevat het uit de bodybuilderswereld heel bekende weipoeder, dat
een aantal zeer belangrijke aminozuren bevat voor spieropbouw. Dat zijn
eiwitketens die als bouwstoffen voor de spieren werken. Vitamine D3 helpt tegen
spiervermoeidheid, terwijl L-carnitine is toegevoegd voor de verbetering van de
energieomzetting in de spiercellen. Daarnaast bevat Pavo MuscleBuild de
natuurlijke CellProtect antioxidanten voor het neutraliseren van de vrije radicalen.
Er zit geen tarwe in, dus het is glutenvrij. Pavo MuscleBuild is tevens dopingvrij.

Verkrijgbaar in een handige emmer van drie kilo.

Belangrijke eigenschappen

Ondersteunt snelle spierontwikkeling
Bevat essentiële aminozuren voor
spieropbouw en carnitine
Helpt spiervermoeidheid voorkomen

Toepassing

Voor paarden die ondersteuning
kunnen gebruiken in spieropbouw
Voor jonge paarden die net in training
worden genomen
Voor sportpaarden na een rustperiode

Voervoorschrift

Om je paard een gespierder uiterlijk te
geven, is het bijgeven van Pavo
MuscleBuild alleen niet voldoende: er is
training nodig om de spieren tot groei
aan te zetten. Daarnaast moet het totale
rantsoen voldoende eiwit bevatten,
anders heeft het paard onvoldoende
bouwstoffen voor de spierontwikkeling.
In combinatie met goed ruwvoer en
adequate training kun je over een
periode van drie maanden met een
dagelijkse toevoeging van Pavo
MuscleBuild de spiermassa van je paard
aanzienlijk opbouwen.

Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Weipoeder
Roggevoerbloem
Sojaboonvlokken, getoast
Calciumcarbonaat
Lijnzaadolie
Citrus pulp
Dextrose

Verpakking
Emmer 3 kg

Bewaaradvies 
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 5,2 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,42 EWpa
Energie (ME) 4,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 99 gr/kg
Ruw eiwit 21,0 %
Ruw vet 3,6 %
Ruwe celstof 17,3 %
Ruw as 10 %
Lysine 7,2 g
L-Carnitine 25 g
Suiker 7%
Zetmeel 3.5%

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,2 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,3 %
Kalium 1,70 %
Magnesium 0,15 %

Voedingsadvies

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 maanden

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine D3 9.900 IE
Vitamine C 3.600 mg
CellProtect
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