
Pavo BiotinForte
Vahvoille ja terveille kavioille

Kavio ulkopinta koostuu sarveisaineesta, sama materiaali, jonka kynnet on tehty.
Terve sarveisaine tulee sisäpuolelta joten  keho tarvitsee rakennuspalikoita.
Ongelmana  hauras kavio, halkeamia tai huonon sarveisaineis? Kohti terveitä
kavioita Pavo BiotinForte!

Pavo BiotinForte toiminta

Pavo BiotinForte sisältää biotiinia (B8-vitamiini), kuparia, sinkkiä ja välttämättömiä
aminohappoja optimaalisen äänitorven laadun tukemiseksi. Tutkimukset ovat
osoittaneet, että näiden aineiden asianmukainen yhdistelmä on tehokkaampi kuin
vain biotiinin suuri annos. Pavo BiotinForte nämä suhteet ovat täysin tasapainossa,
joten anna hevoselle optimaalinen tuki vain yhdellä tuotteella. Lisäetu on
positiivinen vaikutus kerroksen laatuun, koska hiukset on rakennettu samalta
rakennuspalstalta kuin sarvi. Hevosen takki saa upean loiston. B8-vitamiinia
tarvitaan kehon rakenteiden ja sidekudosten kehittymiseen ja ylläpitoon, jotka
tarvitsevat venyttää ja kestää paljon paineita. Siksi Pavo BiotinForte tarjoaa myös
nivelten ja valtimoiden rakennuspalikoita. Pavo BiotinForte ei sisällä vehnää, joten
tämä lisäosa soveltuu myös hevosille, jotka ovat herkkiä gluteenille.

Pavo BiotinForte on saatavana 3 kg: n ämpärissä, jossa on suljettava kansi.

Tärkeitä ominaisuuksia

Täydellinen kavioiden hoitotuki

Vahvat ja terveet kaviot 

Soveltaminen

Hevosille ja poneille, joilla on
huono kavion laatu.

 

Ruokintaruokailu

Jotta saat hyvän tuloksen, sinun on
annettava Pavo BiotinForte tarpeeksi
pitkä aika, vähintään kolmesta neljään
kuukautta.

Hevonen (noin 600 kg): 100 grammaa
päivässä
Poni (noin 300 kg): 70 grammaa
päivässä

 



Pavo BiotinForte
Vahvoille ja terveille kavioille

Tukee parhaan sarveisaineen laatua

Sisältää välttämättömiä ravintoaineita 

kavioille ja karvalle

Erityisominaisuudet
Sisältö
Alfalfa

Kalsiumkarbonaatti

Dekstroosi

Säkki
Sanko 3 kg

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

Vakuustodistus
Energia (DE) 6 MJ/kg
Energia 0,48 EWpa
Energia (ME) 5,1 MJ/kg
Sulava
raakavalkuainen

95 gr/kg

Raakavalkuainen 17,0 %
Raakarasva 3,3 %
Raakakuitu 20,2 %
Raakamineraalit 11,1 %
Sokeri 2,8 %
Tärkkelys 5,5 %

Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium 1,6 %
Fosfori 0,5 %
Natrium 0,3 %
Kalium 1,80 %
Magnesium 0,17 %
Kupari 600 mg
Rauta 300 mg/kg
Sinkki 2.400 mg

Kelatoidut mineraalit

Ruokintaohjeet

Kestävyys
Kestävyys 18 mth

Vitamiinitasot / kg
C-Vitamiini 6.600 mg
B6-vitamiini 120 mg
D-Biotiini 6.000 mcg
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