Pavo Fertile
Pro lepší plodnost klisen

Máte zájem o to, aby vaše klisna zab?ezla? Ne všechny klisny zab?eznou snadno.
N?kdy se u nich neprojeví z?eteln? známky ?íje a je obtížné rozhodnout, kdy
nastane nejlepší okamžik pro inseminaci nebo p?ipušt?ní klisny.
Pavo Fertile zlepšuje plodnost
Pavo Fertile poskytuje veškerou podporu nutnou ke zlepšení plodnosti klisen.
Složení je speciáln? vyrobeno za ú?elem aktivace cyklu a obsahuje všechny látky
pot?ebné pro p?ípravu vývoje zdravého plodu. Speciáln? vyvinuto pro klisny, u
kterých nejsou z?etelné projevy ?íje.
Pavo Fertile má vysoký obsah vitamínu E, vitamínu C a vitamínu B11 (kyseliny
listové), což je velice d?ležité pro plodnost. Krom? toho obsahuje betakaroten spolu
s mikro-minerály m?di, zinku a manganu. Následkem toho jsou všechny t?lesné
procesy klisny p?ed oplodn?ním a v dob? oplodn?ní optimáln? stimulovány. Pavo
Fertile neobsahuje pšenici, a tudíž je tento dopln?k také vhodný pro kon?, kte?í jsou
citliví na lepek.
Balení 3 kg kbelíku s uzavíratelným víkem.

Podporuje plodnost klisen
Podporuje zdravý vývoj plodu
Zvyšuje z?eteln?jší projevy ?íje
Obsahuje vitamín E, betakaroten a
stopové prvky

Dávkování

Doporu?ené dávkování

Pro klisny, které nemohou zab?eznout Podávejte 100 g Pavo Fertile denn?
a mají slabé projevy ?íje
smíchané s krmivem, po?ínaje t?emi
týdny p?ed p?edpokládaným datem ?íje
až do 10 dn? poté.
K?? (cca 600 kg): 100 g /den
Poník (cca 300 kg): 50 g/ den

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

D?ležité vlastnosti

Pavo Fertile
Pro lepší plodnost klisen

Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Žitné middlings
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)
Energie (EWpa)
stravitelný hrubý
protein
hrubý protein
hrubé oleje a tuky
hrubá vláknina
hrubý popel

9.2 MJ/ kg
0.64 EWpa
95 gr/kg
14 %
3,2 %
18,8 %
10 %

Obsah vitamin? (v kg)
?-karoten
4.000 mg
vitamin E
7.350 IE
vitamin C
5.000 IE
Folin
300 mg
Part organic selenium Natural Vitamin E

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
1,1 %
fosfor
0,46 %
sodík
0,27 %
m??
250 mg
zinek
1.300 mg
mangan
1.100 mg
Chelated minerals
Krmný návod

18 mth

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

Trvanlivost
Trvanlivost
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