Pavo HealthBoost
Silná vzpruha pro každého kon?

Máte pocit, že imunita vašeho kon? není taková, jaká by mohla být? Byl váš k??
nemocný nebo ve stavu vysílení nap?íklad kv?li v?ku? Trpí nebo trp?l váš k??
pr?jmy, nebo jste pozorovali odkapávání vody po vyprázdn?ní st?ev z d?vodu, že
jeho trávicí soustava zcela nezpracovává krmivo? Pavo HealthBoost by pak mohl
nabídnout ?ešení!
Vitamínová bomba pro vašeho koně
Pavo HealthBoost obsahuje širokou ?adu vitamín?, antioxidant? a prebiotik, což z
n?j d?lá skute?nou vzpruhu pro vašeho kon?. P?írodní vitamín E v kombinaci s
p?írodními antioxidanty CellProtect poskytuje dokonce lepší dostupnost vitamínu E
a neutralizaci volných radikál?. Imunita je úzce spjata s ?ádným fungováním trávicí
soustavy. Živé kvasnice se ?asto používají jako prebiotikum, které p?ispívají ke
zdravé mikrofló?e ve st?evech. Výzkum však ukázal, že živým kvasnicím ubývá
hodn? na jejich ú?innosti tím, že jsou zapracovány do výrobku. Proto Pavo do
svého HealthBoost p?idává prebiotika“Diamond V”. Diamond V obsahuje živiny
nutné pro zdravé st?evní bakterie a umož?uje jim prosperovat. Nep?idává se žádné
železo, protože léta monitorování hladiny železa v objemovém krmivu ukázala, že
železo je hojn? zastoupené. Pavo HealthBoost neobsahuje pšenici, a tak je tento
dopln?k též ideální pro kon? citlivé na lepek.
Pavo HealthBoost je k dostánív 8 kg kbelíku.

Silná vzpruha po nemoci ?i složitém
období
Podporuje imunitní systém a zdravá
st?eva
S obsahem vitamín?, prebiotik a
p?írodních antioxidant?

Dávkování
Pro kon?, kte?í byli nemocní nebo
jsou ve stavu vysílení
Pro kon?, kte?í pot?ebují podpo?it
jejich imunitní systém
Pro nete?né kon?, kterým by p?išlo
vhod trochu energie navíc
Pro kon?, kte?í jsou rozmrzelí z
neznámých d?vod?

Doporu?ené dávkování
Pavo HealthBoost podávejte jako kúru
po dobu 2 až 3 týdn? po nemoci nebo po
delší dobu koním trpícím oslabenou
imunitou.
K?? (cca 600 kg): 250 g / den
Poník (cca 300 kg): 125 g / den

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

D?ležité vlastnosti

Pavo HealthBoost
Silná vzpruha pro každého kon?

Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Žitné middlings
sójoproteinový koncentrát
kvasnice
sójové vlo?ky
uhli?itan vápenatý
Ln?né semeno olej
dextróza
Citrus pulp
Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A
36.000 IE
vitamin D3
7.920 IE
vitamin E
2.400 IE
CellProtect
vitamin K3
24 mg
vitamin B1
72 mg
vitamin B2
72 mg
vitamin B6
48 mg
vitamin B12
4.000 mcg
vitamin C
6.800 mg
kyselina
64 mg
pantothenová
cholin
2.400 mg
Kyselina listová
48 mg
niacin
120 mg
D-biotin
2.400 mcg

Krmný návod

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)
Energie (EWpa)
stravitelný hrubý
protein
hrubý protein
hrubé oleje a tuky
hrubá vláknina
hrubý popel
cukr
škrob

Balení
kbelík

8 kg

Trvanlivost
Trvanlivost

18 mth

9.6 MJ/kg
0.67 EWpa
146 gr/kg
20 %
4,8 %
20,5 %
10 %
3%
5.8%

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník
1,3 %
fosfor
0,5 %
sodík
0,2 %
m??
240 mg
zinek
960 mg
mangan
960 mg
kobalt
1,2 mg
selen
2,4 mg
jód
8,4 mg
Chelated minerals
Organic form of Selenium

Part organic selenium Natural Vitamin E

Stimulan - NL 07981
Dopl?kové krmivo pro kon?

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