
Pavo Podo®Care Liquid
Pasta para ajudar o bom crescimento dos ossos dos poldros
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Após o nascimento, o poldro só bebe leite da égua. Através do leite materno, os
poldros obtêm todos os nutrientes que necessitam para viver e desenvolver-se. No
entanto, a quantidade de minerais que ingerem, particularmente durante os
primeiros meses de vida, é insuficiente para suportar o crescimento ósseo ideal.
Durante o seu primeiro mês, o poldro pode atingir um crescimento de mais de um
kilo ao dia!  O poldro, precisa de minerais importantes para os ossos: cálcio, fósforo
e magnésio e em maior quantidade da que pode absorver mediante o leite
materno. Para que o poldro seja saudável e tenha um crescimento ósseo
adequado, é importante suplementar estes minerais.

Pasta para poldros para um bom desenvolvimento ósseo 

Pavo PodoCare Liquid proporciona uma perfeita combinação de minerais
essenciais em forma de pasta. Pavo PodoCare Liquid pertence à mesma família do
Pavo PodoCare (apresentado em pequenos pellets). Devido à nova apresentação
em pasta, podemos proporcionar aos poldros, que ainda não comem, todos os
minerais essenciais.

O seu poldro ainda não quer ou não pode comer os pellets Pavo PodoCare? Então,
Pavo PodoCare Liquid é a solução ideal para ajudar num bom desenvolvimento
ósseo desde as primeiras semanas de vida.

O fósforo e o magnésio no Pavo PodoCare Liquid

Cálcio, fósforo e magnésio, são os minerais  necessários para desenvolver um
tecido ósseo saudável. O leite da égua contém esses minerais, no entanto,
investigações demonstraram que são em insuficiente quantidade para suportar o
enorme crescimento dos ossos durante os primeiros meses de vida. Não só a
quantidade absoluta é importante, como a relação correta entre eles é também de
vital importância. Demasiado de um mineral ou muito pouco de outro, pode dar
lugar a transtornos ósseos, como OC ou OCD. Desta forma, os pellets da  Pavo
PodoCare e Pavo PodoCare Liquid contêm fósforo e magnésio numa proporção e
 quantidade corretas para ajudar ao melhor crescimento ósseo do poldro jovem.

Investigações científicas levadas a cabo em poldros, demostraram que a
administração de magnésio e fósforo durante os primeiros doze meses da sua vida,
têm um efeito positivo na prevenção de OC e OCD.

Como administrar Pavo PodoCare Liquid

1. Mexa o PodoCare Liquid até que o óleo esteja misturado e fique
completamente homogéneo.

2. Encha a seringa até ao máximo (= 32 ml).

3. Deslize suavemente a seringa através de uma lateral da boca do poldro e
esvazie-a na parte posterior da boca.

4. Depois do uso, separe a seringa.

Conselho

Não limpe a seringa com água, guarde-a, com as partes separadas, até à próxima
utilização. Graças ao óleo, a pasta não seca, pelo que, a limpeza não é necessária.
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Especificações do produto
Contém
Óleo e gordura vegetal (palma)
Fosfato de magnésio
Acetato de magnésio
Mono-, di- e triglicerídeos de ácidos
graxos (palma)

Embalagem
Balde 2 kg

Durabilidade
Embalagem 12 mth

Resultados garantizados
Proteina bruta 30,0 %
Gordura bruta 56,3 %
Fibra bruta 0,0 %
Cinzas brutas 28.5 %

Minerais e oligoelementos
Fósforo 3,4 %
Magnésio 8,3 %
Sódio 0,0 %

Níveis de vitaminas (por kg)
B-Caroteno 1.875 mg
Vitamina E 4.167 mg

Conselhos de conservação
Armazenar em local fresco, seco e
protegido da luz. Fechar bem depois de
utilizar.

Conselhos sobre alimentação
Per day   1 seringa (32 ml)  
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