Pavo Mobility
Nivelille

Optimaalinen liike vaatii terveitä niveliä. Oikeilla ravintoaineilla positiivinen vaikutus
ruston, synoviaalisen nesteen ja nivelkapselin ja nivelsiteiden kuntoon.
Joustavat nivelet Pavo Mobilityn kanssa
Pavo Mobility sisältää glukosamiinia ja hyaluronihappoa, jotka ovat terveellisen
synovial-nesteen komponentteja. Chondroitiinilla ja MSM: llä (rikki) on positiivinen
vaikutus rustoon. Mutta nämä aineet yksinään eivät riitä tukemaan terveitä hevosen
terveitä niveliä. Tärkein osa on speciaali kollageeni, joka tukee luuta ja rustoa. Pavo
Mobility sisältää myös C-vitamiinia ja mikro-mineraalipitoista piitä, jolla on merkitys
luukudoksen, ruston, kollageenin ja hyaluronihapon kehittymisessä. Pavo Mobility ei
sisällä vehnää, joten se on gluteeniton.
Pavo Mobility on saatavana kätevänä 3 kg: n ämpärinä.

Tärkeitä ominaisuuksia
Nivelille
Optimaaliset ravintoaineet rustoon ja
niveliin
Tukee synovial-nesteen syntymistä
Kollageenin, glukosamiinin,
kondroitiinin, hyaluronihapon, MSM: n
ja piin kanssa

Soveltaminen

Hevosille, jotka tarvitsevat tukea

Ruokintaruokailu
Pavo Mobility voidaan käyttää
ennaltaehkäisevänä kilpaileville
hevosille, kun nivelet rasittuvat paljon.
Tapaturman , nivelongelmien tai
eläinlääkärin suosituksesta että hevosesi
voisi hyötyä siitä, voit antaa kahden tai
kolmen kuukauden aikana. Pavo Mobility
hyötyvät myös vanhemmat hevoset ja
hevoset joilla on niveltulehdus.
Ennaltaehkäisevästi:
Hevonen (noin 600 kg): 50 grammaa
päivässä
Poni (noin 300 kg): 25 grammaa
päivässä

nivelilliin

Hoidon ja vanhempien hevosten osalta:
Hevonen (noin 600 kg): 100 grammaa
päivässä
Poni (noin 300 kg): 50 grammaa
päivässä

Kilpailuhevosille

Pavo Mobility
Nivelille

Erityisominaisuudet
Sisältö
Alfalfa
Entsymaattisesti hydrolysoitu kollageeni
Kalsiumkarbonaatti

Dekstroosi
Säkki
Sanko

3 kg

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

Vakuustodistus
Energia (DE)
7.2 MJ/kg
Energia
0.5 EWpa
Sulava
70 gr/kg
raakavalkuainen
Nuorille hevosille, jotka ovat juuri
Raakavalkuainen
27,5 %
Raakarasva
5%
Raakakuitu
23,4 %
Raakamineraalit
8%
Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium
1%
Fosfori
0,3 %
Natrium
0,2 %
2.000 mg
10 g
Hyaluronihappo
1.250 mg
Glukosamiinisulfaatti
alkaneet harjoittelua85 mg
Kondroiittisulfaatti 20 g
Entsymaattisesti
125 gr
hydrolysoitu
kollageeni
Ruokintaohjeet

Vanhemmille hevosille

Kestävyys
Kestävyys
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18 mth

Vitamiinitasot / kg
C-Vitamiini
4.000 mg

