
Pavo Podo®Care Liquid
Pasty dopln?k pro h?íbata
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V období t?sn? po narození saje h?íb? mléko od klisny. Prost?ednictvím
mate?ského mléka získávají h?íbata všechny druhy živin, které pot?ebují k životu a
r?stu. Množství minerál?, které mate?ské mléko nabízí zejména v prvních m?sících
života, je však nedostate?né pro podporu optimálního r?stu a vývoje kostí. B?hem
prvního m?síce jsou p?ír?stky u teplokrevného h?íb?te více než kilo za den (!) Což
má za následek obrovskou pot?ebu minerál?, jako je vápník, fosfor a ho??ík.
Pot?eba je mnohem vyšší, než dokáže absorbovat z mate?ského mléka. Pro
zdravé h?íb? s dobrým r?stem kostí je d?ležité tyto minerály dopl?ovat.

Pasta pro zdravý vývoj kostí u h?íbat

Pavo PodoCare Liquid je tekutá sm?s minerálních látek ve form? pasty. Pasta Pavo
Podo Care pat?í do stejné skupiny dopl?k? jako Pavo PodoCare v malých peletách.
Tuto pastu jsme vyvinuli zejména proto, abychom mohli poskytnout dopln?k velmi
mladým h?íbat?m, která ješt? nejedí pelety, se všemi nezbytnými minerály. Pavo
PodoCare Liquid je ideálním ?ešením pro podporu optimálního r?stu kostí od
prvních týdn? života h?íb?te.

Fosfor a ho??ík v p?ípravku Pavo PodoCare Liquid

Vápník, fosfor a ho??ík jsou minerály, které jsou nezbytné pro produkci zdravé
kostní tkán?. Mléko kobyly tyto minerály obsahuje, ale výzkum ukázal, že
neobsahuje dostatek fosforu a ho??íku na podporu r?stu kostí b?hem prvních
m?síc? života. D?ležité je nejen absolutní množství, ale i správný vzájemný pom?r.
Nevyvážený pom?r t?chto minerál? m?že vést k poruchám r?stu kostí, jako je OC
nebo OCD. Pavo PodoCare Liquid, stejn? jako peletky Pavo PodoCare, obsahuje
fosfor a ho??ík ve správném vzájemném pom?ru, aby optimáln? podpo?il r?st kostí
h?íbat.

V?decký výzkum ukázal, že poskytování ho??íku a fosforu h?íbat?m b?hem prvních
dvanácti m?síc? jejich života má pozitivní vliv na prevenci OC a OCD.

Jak podávat Pavo PodoCare Liquid

1. Pastu Pavo PodoCare míchejte tak dlouho, dokud nebude olej zcela
smíchán s produktem.

2. Odstra?te uzáv?r z injek?ní st?íka?ky a napl?te jí na maximum (= 32 ml).
3. Opatrn? zasu?te injek?ní st?íka?ku p?es roh pysku a vyprázdn?te ji do zadní

?ásti tlamy.
4. Po použití rozeberte st?íka?ku.

Tip

Nevymývejte st?íka?ku vodou, ale uchovávejte ji odd?len?, až do dalšího použití.
Vzhledem k oleji, pasta nevyschne, takže ?išt?ní není nutné.
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Specifikace produktu
Složení
Rostlinný olej a tuk (Palm)
fosfore?nan ho?e?natý
acetát ho??íku
Mono-, di- a triglyceridy mastných kyselin
(Palm)

Balení
kbelík 2 kg

Trvanlivost
pytlované 12 mth

Analytické složky
hrubý protein 30,0 %
hrubé oleje a tuky 56,3 %
hrubá vláknina 0,0 %
hrubý popel 28.5 %

Makro a mikro prvky (v kg)
fosfor 3,4 %
ho??ík 8,3 %
sodík 0,0 %

Obsah vitamin? (v kg)
B-karoten 1.875 mg
vitamin E 4.167 mg

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

Krmný návod
Per day   1 syringe (32 ml)  
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