
Pavo OmegaFit
Jedine?ný olej omega-3-6-9 pro podporu celkového zdraví
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Chcete pro svého kon? to nejlepší? Poskytnout podporu celkovému zdraví, ale
p?irozeným zp?sobem? Pavo OmegaFit je rostlinný olej omega-3-6-9 s nejvyšší
úrovní dostupných omega mastných kyselin ve své t?íd?, což z n?j ?iní nejlepší
možný promotor zdraví vašeho kon?.

Omega-3-6-9 olej pro kon?
Kon? si nedokážou vytvo?it esenciální omega mastné kyseliny, i když jsou pro
správné fungování jejich t?la velmi pot?ebné. S Pavo OmegaFit poskytujete
kompletní omega 3-6-9 olej s bezkonkuren?n? vysokou hladinou nejd?ležit?jších
omega-3 mastných kyselin. Ty jsou zásadní pro všechny druhy proces? v t?le a
mimo jiné podporují imunitu, dýchání, regeneraci sval?, kloub? a pohyblivost, k?ži a
srst a kardiovaskulární systém. Nejen že Pavo OmegaFit obsahuje protizán?tlivé
omega-3 mastné kyseliny, ale také unikátní protizán?tlivou omega-6 mastnou
kyselinu GLA (gama linolenová kyselina).

Krom? množství, má zásadní význam pom?r omega-3 a 6: nesprávný pom?r m?že
mít nep?íznivé ú?inky a m?že podporovat zán?t. Optimální pom?r v kombinaci s
maximáln? p?ístupným obsahem jsou tím, co d?lá Pavo OmegaFit tak výjime?ným.

Nedostatek Omega se pozná podle matné srsti, nízké energie, nízké
imunokompetence nebo celkové nevolnosti.

P?irozená síla oleje Ahiflower®
Nejd?ležit?jší složkou Pavo OmegaFit je Ahiflower®: rostlinný olej, který je ve
výživ? koní zcela nový. Hlavní rozdíl od srovnatelných olej? je v tom, že Ahiflower
má p?irozen? zdaleka nejv?tší podíl omega-3. D?vodem je to, že mastné kyseliny v
Ahiflower mohou být absorbovány p?ímo a bez primárního kroku konverze. To
znamená, že se nic neztratí, a tak pro vašeho kon? zbývá mnohem více omega-3.
Obecn? lze takové vysoké obsahy získat pouze z  živo?išných zdroj?, které kon?
h??e p?ijímají. Pavo OmegaFit je naproti tomu 100% rostlinného p?vodu a nejen, že
zaru?en? bude chutnat všem koním, ale také se perfektn? hodí pro p?irozené
krmení vašeho kon?.

 D?ležité vlastnosti

Unikátní obsah omega-3-6-9
mastných kyselin
Vyrobeno z oleje Ahiflower
Jedine?ný vysoký obsah a vyvážený
pom?r omega mastných kyselin
Dvakrát ú?inn?jší než srovnatelné
oleje
V?decky prokázané ú?inky
100% rostlinné
Zaru?ená vst?ebatelnost

Dávkování

Ideální pro všechny kon? a poníky na
podporu:

Celkové pé?e
K?že a srsti
Mobility a kloub?
Dýchání
Imunitního systému
Obnovy a pé?e o svaly
Reprodukce

Doporu?ené dávkování

Doporu?ené denní dávkování:
 

T?lesná váha kon? Denní dávka
200 kg 10 ml
300 kg 15 ml
400 kg 20 ml
500 kg 25 ml
600 kg 30 ml
700 kg 35 ml

 

Tip: Pro odm??ení správného množství
použijte praktickou dávkovací
odm?rku na lahvi?ce.
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Specifikace produktu
Složení

99.9 %
0,1 %

Trvanlivost
Trvanlivost 12 mth

Analytické složky
hrubé oleje a tuky 99,9 %
hrubý protein 0,0 %
hrubá vláknina 0,0 %
hrubý popel 0,0 %
Omega-3 59 g
Omega-6 15,7 g
Omega-9 8,5 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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

