
Pavo LinseedOil
Ln?ný olej pro zdravou a lesklou srst

D
op

l?
ko

vé
 k

rm
iv

o 
pr

o 
ko

n?
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Matná srst nebo obtížné línání mohou být známkou nedostatku omega-3
mastných kyselin. Omega-3 jsou d?ležitou živinou pro zlepšení srsti. Vzhledem k
tomu, že si k?? nedokáže vytvo?it omega 3 mastné kyseliny sám, musíme mu je
dodávat krmivem. Pavo LinseedOil je bohatý na omega-3-6 mastné kyseliny a
rozzá?í vašeho kon? jako nikdy p?edtím! Ln?ný olej je vhodný pro všechny kon? a
poníky, kte?í mohou využít n?jakou extra podporu kvality srsti. Po 2 týdnech je již
zlepšení jasn? viditelné.

Další výhodou omega-3 je, že má protizán?tlivý ú?inek. To okamžit? poskytuje extra
podporu pro imunitní systém a m?že pomoci vašemu koni b?hem zimních m?síc?
nebo ve slabších obdobích.

Ln?ný olej je dokonalým olejem pro dopln?ní vaší denní krmné dávky. Krom? toho,
že se srst vašeho kon? leskne, zlepšuje také vst?ebávání r?zných vitamín?, jako je
vitamín A, D, E a K.

 D?ležité vlastnosti

Ln?ný olej 
Zdravá a lesklá srst
Bohatý na omega-3 a 6 mastné
kyseliny
100% p?írodní produkt (lisovaný za
studena)
Rychle ú?inkuje
Praktická lahev s dávkováním

Dávkování

Velmi vhodné pro všechny kon? a poníky
kte?í:

Mají matnou srst
Špatn? p?elínávají
Pot?ebuji lesklou a zdravou srst 

Doporu?ené dávkování

Doporu?ené dávkování

 

T?lesná váha Denní dávka
200 kg 13 ml
300 kg 20 ml
400 kg 27 ml
500 kg 33 ml
600 kg 40 ml
700 kg 47 ml

 

Tip: použijte funkci snadného dávkování
lahvi?ky k odm??ení správného
množství.

Specifikace produktu
Složení
Ln?né semeno olej 100 %

Trvanlivost
Trvanlivost 12 mth

Analytické složky
hrubý protein 0,0 %
hrubé oleje a tuky 99,8 %
hrubá vláknina 0,0 %
hrubý popel 0,0 %
Omega-3 55 g
Omega-6 15 g
Energie (EWpa) 2,8 EWpa
stravitelná energie
(DE)

39,4 MJ/kg

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