
Pavo Fertile
Dla poprawy p?odno?ci klaczy
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Planujesz krycie swojej klaczy? Niestety nie wszystkie ?atwo si? za?rebiaj?, cz?sto
nie wykazuj? wyra?nych oznak rui, dlatego czasami naprawd? trudno jest okre?li?
najlepszy czas na inseminacj? lub krycie.

Pavo Fertile - poprawa płodności

Pavo Fertile dostarcza wszystkiego co niezb?dne dla poprawy p?odno?ci klaczy -
sk?ad zosta? dobrany specjalnie tak, by aktywowa? cykl oraz wspomaga? rozwój
zdrowego p?cherzyka. Produkt jest dedykowany klaczom, które s?abo wykazuj?
objawy rui .

Pavo Fertile ma wysok? zawarto?? witaminy E, witaminy C i witaminy B11 (czyli
kwasu foliowego), która jest bardzo wa?na dla p?odno?ci. Ponadto zawiera beta-
karoten oraz mikroelementy takie jak mied?, cynk i mangan, dzi?ki czemu wszystkie
procesy klaczy przed i podczas zap?odnienia s? optymalnie stymulowane. Co
wa?ne, Pavo Fertile nie zawiera pszenicy, wi?c mo?e by? podawany koniom
nietoleruj?cym glutenu.

Produkt dost?pny jest w praktycznych wiadrach 3 kg.

Informacja o produkcie

Wspomaga p?odno?? u klaczy
Wspiera zdrowy rozwój p?cherzyka
Sprzyja wyra?niejszemu okazywaniu
oznak rui
Zawiera witamin? E, beta-karoten i
cenne mikroelementy

Zastosowanie

Klacze nie przejawiaj?ce wyra?nych
oznak rui

Porada ?ywieniowa

Podawanie Pavo Fertile nale?y
rozpocz?? 3 tygodnie przed
przewidywanym terminem rui oraz
kontynuowa? trzydzie?ci dni po jej
zako?czeniu. Podawa? do paszy.

Ko? (oko?o 600 kg): 100 gram na
dzie?
Kuc (oko?o 300 kg): 50 gram na dzie?
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Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
?ruta ?ytnia

Dekstroza

Opakowanie
Wiadro 3 kg

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

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

5,3 MJ/ kg

Energia (EWpa) 0,42 EWpa
Energia (ME) 4,5 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

95 gr/kg

Bia?ko surowe 14 %
T?uszcz surowy 3,2 %
W?ókno surowe 18,8 %
Popió? surowy 10 %
Cukier 2.8%
Skrobia 12.3%

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,1 %
Fosfor 0,46 %
Sód 0,27 %
Potas 1,7 %
Magnez 0,16 %
Mied? 250 mg
Cynk 1.300 mg
Mangan 1.100 mg

Chelatowane minera?y

Porada ?ywieniowa

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

Witaminy (na kg)
B-Karoten 4.000 mg
Witamina E 7.350 IE
Witamina C 5.000 IE
Folin 300 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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