Pavo HealthBoost
Voimabuustaus jokaiselle hevoselle

Oletteko sitä mieltä, että hevosensiirtymä ei ole se, minkä pitäisi olla? Onko se
sairas vai onko tilanne heikentynyt esimerkiksi iän vuoksi? Onko tai oliko hevosesi
kärsinyt ripulista vai huomaatko ongelmia ruuansulatuselimistössä? Pavo
HealthBoost voisi tarjota ratkaisun!
Vitamiininlataus hevosellesi
Pavo HealthBoost sisältää laajan valikoiman vitamiineja, antioksidantteja ja
prebiootteja, mikä tekee siitä todellisen lisäyksen hevoselle. Luonnollinen Evitamiini yhdessä luonnollisten CellProtect-antioksidanttien kanssa antaa entistä
paremman saatavuuden E-vitamiinille ja vapaiden radikaalien neutraloimiseksi.
Immuniteetti liittyy läheisesti ruoansulatusjärjestelmän moitteettomaan toimintaan.
Elävää hiivaa käytetään usein prebioottisena aineena, joka edistää terveellistä
mikro-kasvua suolistossa. Kuitenkin tutkimus on osoittanut, että elävä hiiva
menettää suuren osan sen tehokkuudesta jalostamalla tuotteeksi. Siksi Pavo lisää
Diamond V -prebiotit HealthBoostiin. Diamond V sisältää ravintoaineita, joita
terveiden suolistobakteerien edellyttävät, jotta ne voivat menestyä. Rautaa ei ole
lisätty, koska raudan raaka-aineiden seuranta on osoittaneet, että rauta on
runsaasti saatavilla. Pavo HealthBoost ei sisällä vehnää, joten tämä on
ihanteellinen myös gluteenille herkkien hevosten kanssa.
Pavo HealthBoost on saatavana 8 kg: n ämpärissä.

Tärkeitä ominaisuuksia
Tehokas lisäys sairauden tai vaikean
ajan jälkeen
Tukee immuunijärjestelmää ja
suoliston terveyttä
Sisältää vitamiineja, prebiootteja ja
luonnollisia antioksidantteja

Soveltaminen
Hevosille, jotka ovat sairastuneet tai
heikossa kunnossa
Hevosille, jotka tarvitsevat tukea
immuunijärjestelmäänsä
Hevosille, jotka voisivat tarvita
ylimääräistä energiaa
Hevosille, jotka ovat tuntemattomasta
syystä heikentyneet

Ruokintaruokailu
Anna Pavo HealthBoostia hoidoksi
kahden tai kolmen viikon ajan sairauden
jälkeen tai pidemmäksi aikaa kun
hevosen kunto on heikentynyt.
Hevonen (noin 600 kg): 250 grammaa
päiväss
Poni (noin 300 kg): 125 grammaa
päivässä

Pavo HealthBoost
Voimabuustaus jokaiselle hevoselle

Erityisominaisuudet
Sisältö
Alfalfa

Ruokintaohjeet

Vakuustodistus
Energia (DE)
Energia
Energia (ME)
Sulava
raakavalkuainen
Raakavalkuainen
Raakarasva
Raakakuitu
Raakamineraalit
Sokeri
Tärkkelys

Soija (papu) tiivistevalkuainen
Hiiva
Soijapapu (uutettu, paahdettu)
Kalsiumkarbonaatti
Dekstroosi
CellProtect
Vitamiinitasot / kg
A-vitamiini
D3-vitamiini
E-vitamiini
K3-vitamiini
B1-vitamiini
B2-vitamiini
B6-vitamiini
B12-vitamiini
C-Vitamiini
Pantoleenihappo
Koliini
Foolihappo
Niasiini
D-Biotiini

36.000 IE
7.920 IE
2.400 IE
24 mg
72 mg
72 mg
48 mg
4.000 mcg
6.800 mg
64 mg
2.400 mg
48 mg
120 mg
2.400 mcg

Part organic selenium Natural Vitamin E
Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.
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Säkki
Sanko

8 kg

Kestävyys
Kestävyys

18 mth

6,3 MJ/kg
0.5 EWpa
5,4 MJ/kg
50 gr/kg
20 %
4,8 %
20,5 %
10 %
3%
5.8%

Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium
1,3 %
Fosfori
0,5 %
Natrium
0,2 %
Kupari
240 mg
Sinkki
960 mg
Mangaani
960 mg
Seleeni
2,4 mg
Jodi
8,4 mg
Kelatoidut mineraalit
Orgaaninen seleeni

