Pavo NervControl
Dla wyciszenia wra?liwych, nadpobudliwych i nerwowych koni

Czy Twój ko? cz?sto si? p?oszy lub denerwuje? Pavo NervControl to produkt wolny
od ?rodków dopingowych, który w naturalny sposób pozwala osi?gn?? spokój i
wewn?trzn? równowag?. Wspieraj?c przewodzenie sygna?ów nerwowych pozwala
na ?atw? redukcj? napi?cia. Witamina B 12 natomiast odgrywa wa?n? rol? w
przewodnictwie nerwowym i jest wytwarzana przez bakterie jelitowe, które w w
procesie produkcji zu?ywaj? kobalt.
Dla wyciszenia nerwowych koni
Tryptofan i treonina to aminokwasy niezb?dne do produkcji serotoniny i melaniny hormonów, które dzia?aj? uspokajaj?co i relaksuj?co na ko?ski mózg. Ponadto w
preparacie zwi?kszono zawarto?? magnezu (i u?yto go w a? trzech formach dla
zapewnienia optymalnej poda?y) oraz dodano selen - liczne badania wykaza?y, ?e
obydwa te pierwiastki maj? dzia?anie obni?aj?ce i zmniejszaj?ce stany l?kowe.
Co wa?ne, Pavo NervControl nie zawiera pszenicy, wi?c nadaje si? tak?e dla koni
wra?liwych na gluten.
Produkt dost?pny w 3 kg wiadrze z zamykan? pokrywk?.

Skutecznie wspiera wyciszenie koni
nerwowych
Pomaga szybciej zmniejszy? napi?cie
w ciele
Poprawia kontrol? w sytuacjach
stresowych
Zawiera organicznie zwi?zany
magnez, L-tryptofan i treonin?
Bez dopingu, daj?cy naturalny efekt

Zastosowanie

Porada ?ywieniowa

Dla wra?liwych, nerwowych lub
nadpobudliwych koni

Pavo NervControl mo?e by? podawany
przez d?ugi czas.
Ko? (oko?o 600 kg): 100 gramów
dziennie
Kuc (oko?o 300 kg): 50 gramów
dziennie

Stimulan - NL 07981
Mieszanka paszowa uzupe?niaj?ca dla koni

Informacja o produkcie

Pavo NervControl
Dla wyciszenia wra?liwych, nadpobudliwych i nerwowych koni

Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
?ruta ?ytnia
W?glan wapnia
Fosforan magnezu
Octan magnezu
Olej z ziarna inu
Dekstroza
Opakowanie
Wiadro

3 kg

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
8.2 MJ/ kg
(DE)
Energia (EWpa)
0.57 EWpa
Bia?ko strawne,
66 gr/kg
surowe
Bia?ko surowe
17,5 %
T?uszcz surowy
4,2 %
W?ókno surowe
10,2 %
Popió? surowy
26,7 %
DL-Metionin
50 g
L-Treonina
30 g
L-tryptofaan
40 g

Witaminy (na kg)
Witamina E
Witamina B1
Witamina B6
Witamina C

3.000 IE
180 mg
120 mg
10.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap?
1,2 %
Fosfor
0,4 %
Sód
0,5 %
Magnez
6%
Kobalt
3 mg
Selen
6 mg
Porada ?ywieniowa

18 mth

Stimulan - NL 07981
Mieszanka paszowa uzupe?niaj?ca dla koni

Trwa?o??
Trwa?o??
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