
Pavo LinseedOil
Olej lniany dla zdrowej i l?ni?cej sier?ci.
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Matowa i wyp?owia?a sier?? czy problemy z wymian? okrywy w?osowej, mog? by?
oznak? niedoboru kwasów omega 3, który jest wa?nym sk?adnikiem od?ywczym
poprawiaj?cym wygl?d i kondycj? sier?ci. 
Poniewa? konie nie s? w stanie same wyprodukowa? kwasów t?uszczowych
Omega-3, musi on by? dostarczany z po?ywieniem. 
Dodatkow? zalet? kwasów Omega-3 jest dzia?anie przeciwzapalne, które zapewnia
wsparcie uk?adu odporno?ciowego i doskonale sprawdzi si? w miesi?cach
zimowych lub okresach ogólnego os?abienia organizmu.
Olej lniany, to tak?e idealne uzupe?nienie codziennej racji pokarmowej: oprócz
b?yszcz?cej sier?ci Twojego konia, poprawia przyswajalne w t?uszczach witaminy
A, D, E i K.

W??czenie do diety Twojego konia Pavo LinseedOil, bogatego w kwasy t?uszczowe
Omega 3 i 6, sprawi, ?e b?dzie b?yszcza? jak nigdy dot?d, a wyra?n? popraw?
zaobserwujesz ju? po 2 tygodniach stosowania.

Informacja o produkcie

 

zdrowa i l?ni?ca sier??
bogaty w kwasy t?uszczowe Omega 3
i 6
produkt w 100% naturalny (t?oczony
na zimno)
szybkie efekty
por?czna butelka z dozownikiem

Zastosowanie

Szczególnie polecany w przypadku:

matowej sier?ci
problemów z wymian? okrywy
w?osowej
ch?ci zapewnienia dodatkowego
po?ysku

Porada ?ywieniowa

Zalecana dzienna dawka produktu:

 

Masa cia?a Porcja
200 kg 13 ml
300 kg 20 ml
400 kg 27 ml
500 kg 33 ml
600 kg 40 ml
700 kg 47 ml

 

Wskazówka: u?yj por?cznego dozownika
z butelki, który u?atwi Ci odmierzenie
odpowiedniej dawki.

Specyfikacja
Zawiera
Olej z ziarna inu 100 %

Trwa?o??
Trwa?o?? 12 mth

Analiza gwarantowana
Bia?ko surowe 0,0 %
T?uszcz surowy 99,8 %
W?ókno surowe 0,0 %
Popió? surowy 0,0 %
Omega 3 55 g
Omega 6 15 g
Energia (EWpa) 2,8 EWpa
Energia strawna
(DE)

39,4 MJ/kg

Przechowywanie 
Przechowywa? w zimnym suchym i
zacienionym pomieszczeniu. Zamyka?
szczelnie po u?yciu
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