Pavo NervControl
Pro zklidn?ní senzitivních a nervózních koní

Je váš k?? snadno vystrašený nebo nervózní? Pavo NervControl je výrobek bez
p?ím?sí, který stimuluje klid p?irozenou cestou. Podporou p?enosu nervových
signál? se nap?tí snáze snižuje. Vitamín B 12 sehrává roli ve vedení vzruchu
nervem a je produkován st?evní bakterií, která pro tento ú?el pot?ebuje kobalt.
Pro klid nervózních koní
Pro produkci hormon? serotoninu a melaninu, které mají uklid?ující ú?inek a snižují
pocit úzkosti v mozku, jsou nezbytné podstatné aminokyseliny jako nap?íklad
tryptofan a threonin. P?idává se selen a zvýšil se obsah ho??íku. Pro optimální
p?íjem a p?i zachování chutnosti se používají t?i formy ho??íku. Klinické studie
ho??íku a selenu ukázaly, že tyto látky mají ú?inek snižující pocit úzkosti.
Pavo NervControl neobsahuje pšenici a je tak vhodný pro kon? citlivé na lepek.
K dostání ve 3 kg kbelíku s uzavíratelným víkem.

Pro v?tší klid nervózních koní
P?ispívá k rychlejšímu snižování
nap?tí v t?le
Pro lepší zvládání stresových situací
Obsahuje organicky vázaný ho??ík, Ltryptofan a threonin
Bez p?ím?sí a s p?irozeným ú?inkem

Dávkování
Pro senzitivní a nervózní kon?

Doporu?ené dávkování
Pavo NervControl lze podávat po delší
dobu.
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 NervControl
Pro zklidn?ní senzitivních a nervózních koní

Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Žitné middlings
uhli?itan vápenatý
fosfore?nan ho?e?natý
acetát ho??íku
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)
Energie (ME)
stravitelný hrubý
protein
hrubý protein
hrubé oleje a tuky
hrubá vláknina
hrubý popel
DL-Metionina
L-Threoninu
L-tryptofan
cukr
škrob

6,4 MJ/ kg
0.51 EWpa
5,4 MJ/kg
66 gr/kg

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin E
3.000 IE
vitamin B1
180 mg
vitamin B6
120 mg
vitamin C
10.000 mg
Part organic selenium Natural Vitamin E

17,5 %
4,2 %
10,2 %
26,7 %
50 g
30 g
40 g
2.6%
9%

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
1,2 %
fosfor
0,4 %
sodík
0,5 %
draslík
0,9 %
ho??ík
6%
Krmný návod

18 mth

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

Trvanlivost
Trvanlivost
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