
Pavo BiotinForte
Pro silná a zdravá kopyta
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Vn?jší strana kopyta se skládá z rohoviny, stejného materiálu, ze kterého jsou
tvo?eny naše nehty. Zdravý r?st rohoviny p?ichází zevnit? a t?lo k tomu pot?ebuje
stavební kameny. Má váš k?? problémy s kopyty, prasklinami na kopytech nebo se
špatnou kvalitou rohoviny? Podpo?te jej dopl?kem Pavo BiotinForte!

Funkce Pavo BiotinForte

Pavo BiotinForte obsahuje biotin (vitamín B8), m??, zinek a podstatné
aminokyseliny pro podporu optimální kvality rohoviny. Výzkum prokázal, že ?ádná
kombinace t?chto látek je ú?inn?jší, než jen vysoká dávka biotinu. V Pavo
BiotinForte jsou tyto pom?ry v dokonalé rovnováze. Tak vašemu koni dáváte
optimální podporu s pomocí pouze jednoho výrobku. Užitkem navíc je kladný ú?inek
na kvalitu srsti, jelikož srst je tvo?ena ze stejných stavebních kamen? jako rohovina
- srst vašeho kon? získá ohromující lesk. Vitamín B8 je nezbytný pro vývoj a
zachování vazeb a pojivových tkání v t?le, které musí být protahovány a napínány a
musí odolat velkému tlaku. Proto Pavo BiotinForte nabízí také stavební kameny pro
klouby a cévy. Pavo BiotinForte neobsahuje pšenici,a tak je tento dopln?k vhodný i
pro kon? citlivé na lepek.

Pavo BiotinForte je k dostání ve 3 kg kbelíku s uzavíratelným víkem.
 

 

 D?ležité vlastnosti

Dokonalý dopln?k pro pé?i o kopyta
Pro silná a zdravá kopyta
Podporuje optimální kvalitu rohoviny
S obsahem podstatných živin pro
kopyta a srst

Dávkování

Pro kon? a poníky se špatnou kvalitou
kopyt

Doporu?ené dávkování

K dosažení dobrých výsledk? je nutné
podávat Pavo BiotinForte po delší dobu,
minimáln? 3 až 4 m?síc?.

K?? (cca 600 kg): 100 g / den
Poník (cca 300 kg): 70 g / den
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Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Žitné middlings
uhli?itan vápenatý
Ln?né semeno olej
dextróza

Balení
kbelík 3 kg

Podmínky skladování 
Skladovat na chladném, suchém a
temném míst?. Po použití uzav?ít obal.

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

6 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,48 EWpa
Energie (ME) 5,1 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

95 gr/kg

hrubý protein 17,0 %
hrubé oleje a tuky 3,3 %
hrubá vláknina 20,2 %
hrubý popel 11,1 %
cukr 2,8 %
škrob 5,5 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 1,6 %
fosfor 0,5 %
sodík 0,3 %
draslík 1,80 %
ho??ík 0,17 %
m?? 600 mg
železo 300 mg/kg
zinek 2.400 mg

Chelated minerals

Krmný návod

Trvanlivost
Trvanlivost 18 mth

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin C 6.600 mg
vitamin B6 120 mg
D-biotin 6.000 mcg
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