
Pavo HealthBoost
Pot??ny zastrzyk witamin dla ka?dego konia
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Podejrzewasz u swojego konia niedobory? Martwisz si?, ?e jego odporno?? nie jest
wystarczaj?ca? A mo?e przeszed? chorob?, pogorszenie formy lub nie jest ju? w
pe?ni si? ze wzgl?du na wiek? Albo cierpi na biegunki lub w jego odchodach
znajdujesz niepokoj?ce ilo?ci niestrawionego pokarmu, które mog? ?wiadczy? o
nieprawid?owym funkcjonowaniu uk?adu pokarmowego? Na wszystkie te problemy
Pavo HealthBoost jest doskona?ym rozwi?zaniem!

Witaminowy zastrzyk dla Twojego koia

Pavo HealthBoost zawiera szerok? gam? witamin, antyoksydantów i prebiotyków,
dzi?ki czemu jest prawdziwym zastrzykiem witalno?ci dla Twojego konia. Naturalna
witamina E w po??czeniu z naturalnymi antyoksydantami CellProtect zapewniaj?
jeszcze lepsz? neutralizacj? wolnych rodników. Musisz wiedzie?, ?e odporno?? jest
?ci?le zwi?zana z prawid?owym funkcjonowaniem uk?adu trawiennego. Dla zdrowej
mikroflory w jelitach jako prebiotyk cz?sto s? stosowane ?ywe dro?d?e - jednak
badania wykaza?y, ?e trac? one du?? cz??? swoich w?a?ciwo?ci b?d?c ju? pod
postaci? gotowego produktu. W?a?nie dlatego Pavo zdecydowa?o si? na
wykorzystywanie prebiotyków "Diamond V" w swoim produkcie - to unikalna
formu?a zawieraj?ca niezb?dne dla rozwoju zdrowych bakterii jelitowych sk?adniki
od?ywcze. Ponadto w HealthBoost zrezygnowano z dodatku ?elaza, poniewa? lata
monitorowania jego poziomu w rozmaitych paszach wykaza?y, ?e wystarczaj?c?
jego ilo?? konie pobieraj? ju? z samych obj?to?ciówek. Pavo HealthBoost nie
zawiera tak?e pszenicy, dlatego jest w pe?ni bezpieczny dla koni nietoleruj?cych
glutenu.

Produkt jest dost?pny w praktycznym wiadrze 8 kg.

 

 

Informacja o produkcie

pot??ny zastrzyk witamin idealny po
chorobie lub okresie pogorszenia
formy
wspomaga uk?ad odporno?ciowy i
zdrowie jelit
zawiera witaminy, prebiotyki i
naturalne przeciwutleniacze

 

Zastosowanie

konie chore lub os?abione po
chorobie
konie wymagaj?ce wsparcia uk?adu
odporno?ciowego
konie, które wymagaj? dodatkowej
energii i witalno?ci
konie, u których obserwuje si? spadek
formy i kondycji z nieznanych
przyczyn

Porada ?ywieniowa

Pavo HealthBoost mo?na podawa?
zarówno leczniczo przez okres dwóch do
trzech tygodni po chorobie lub przez
d?u?szy czas w przypadku koni, u
których podejrzewa si? os?abion?
odporno?? lub które borykaj? si? z
nieodpowiedni? kondycj?.

Ko? (oko?o 600 kg): 250 gramów
dziennie
Kuc (oko?o 300 kg): 125 gramów
dziennie
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Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
?ruta ?ytnia
Koncentrat bia?ka sojowego
dro?d?e
Pra?one wyt?oki sojowe
W?glan wapnia

Dekstroza
CellProtect

Witaminy (na kg)
Witamina A 36.000 IE
Witamina D3 7.920 IE
Witamina E 2.400 IE
Witamina K3 24 mg
Witamina B1 72 mg
Witamina B2 72 mg
Witamina B6 48 mg
Witamina C 6.800 mg
Kwas pantotenowy 64 mg
Kwias foliowy 48 mg
Niacyna 120 mg
D-biotyna 2.400 mcg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Porada ?ywieniowa

Opakowanie
Wiadro 8 kg

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

6,3 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.5 EWpa
Energia (ME) 5,4 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

50 gr/kg

Bia?ko surowe 19,1 %
T?uszcz surowy 4,8 %
W?ókno surowe 20,5 %
Popió? surowy 10 %
Cukier 3%
Skrobia 5.8%

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,3 %
Fosfor 0,5 %
Sód 0,2 %
Potas 1,80 %
Magnez 0,20 %
Mied? 240 mg
?elazo 970 mg
Cynk 960 mg
Mangan 960 mg
Selen 2,4 mg
Jod 8,4 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu
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