
Pavo BiotinForte
Dla mocnych i zdrowych kopyt
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Zewn?trzna cz??? kopyta sk?ada si? z rogu, czyli z tego samego materia?u, z
którego wykonane s? nasze paznokcie. Jego zdrowy wzrost pochodzi z wn?trza, a
organizm potrzebuje do tego odpowiednich „cegie?ek” budowniczych. Je?eli Twój
ko? ma problemy z ?amliwymi kopytami, p?kni?ciami lub s?ab? jako?ci? rogu -
warto wesprze? go za pomoc? Pavo BiotinForte.

Działanie Pavo BiotinForte

Pavo BiotinForte zawiera wszystko co niezb?dne dla optymalnej jako?ci rogu
kopytowego - biotyn? (witamina B8), mied?, cynk i istotne aminokwasy. Badania
wykaza?y, ?e odpowiednia kombinacja tych substancji jest du?o bardziej skuteczna
ni? sama wysoka dawka biotyny, dlatego w Pavo BiotinForte te proporcje s?
idealnie zrównowa?one i wszystkiego czego potrzebuj? kopyta Twojego konia
dostarczasz w jednym produkcie.  Dodatkow? korzy?ci? jest pozytywny wp?yw
suplementu na jako?? i wygl?d sier?ci, poniewa? w?osy s? zbudowane z takich
samych „cegie?ek” jak róg kopytowy - sier?? Twojego konia uzyska pi?kny, zdrowy
po?ysk. Witamina B8 jest tak?e niezb?dna do rozwoju i utrzymania struktur i tkanek
??cznych w ciele, które musz? stale si? rozci?ga? i wytrzymywa? du?e obci??enia -
Pavo BiotinForte zatem jest tak?e wsparciem dla stawów i naczy?. Produkt nie
zawiera pszenicy, wi?c mo?e by? podawany koniom nietoleruj?cym glutenu.

Produkt jest dost?pny w wiadrach 3 kg z zamykan? pokrywk?.

 

Informacja o produkcie

kompletny suplement wspieraj?cy
kopyta
dla mocnych i zdrowych kopyt
gwarantuje optymaln? jako?? rogu
kopytowego
zawiera niezb?dne sk?adniki
od?ywcze dla kopyt i sier?ci

Zastosowanie

Konie i kuce borykaj?ce si? ze s?ab?
jako?ci? rogu kopytowego

 

Porada ?ywieniowa

Dla uzyskania po??danych rezultatów,
konieczne jest podawanie Pavo
BiotinForte przez d?u?szy okres czasu -
co najmniej trzy do czterech miesi?cy.

Ko? (oko?o 600 kg): 100 gram na
dzie?
Kuc (oko?o 300 kg): 70 gram na dzie?
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Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
?ruta ?ytnia
W?glan wapnia
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
(DE)

6 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,48 EWpa
Energia (ME) 5,1 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

95 gr/kg

Bia?ko surowe 17,0 %
T?uszcz surowy 3,3 %
W?ókno surowe 20,2 %
Popió? surowy 11,1 %
Cukier 2,8 %
Skrobia 5,5 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,6 %
Fosfor 0,5 %
Sód 0,3 %
Potas 1,80 %
Magnez 0,17 %
Mied? 600 mg
?elazo 300 mg/kg
Cynk 2.400 mg

Chelatowane minera?y

Porada ?ywieniowa

Trwa?o??
Trwa?o?? 18 mth

Witaminy (na kg)
Witamina C 6.600 mg
Witamina B6 120 mg
D-biotyna 6.000 mcg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

