
Pavo LinseedOil
Para uma pelagem saudável e brilhante
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Uma pelagem sem brilho ou uma muda difícil podem ser sinais de uma deficiência
de ómega 3. O ómega 3 é um nutriente importante para melhorar o pelo. Como o
cavalo não pode sintetizar ácidos gordos ómega 3 por si só, eles devem ser
fornecidos através da alimentação. Pavo LinseedOil é rico em ácidos gordos
ómega 3 e 6 e vai fazer o seu cavalo brilhar como nunca. O óleo de linhaça é
adequado para todos os tipos de cavalos e póneis que necessitam de um
suplemento adicional para a sua pelagem. A melhoria será claramente visível após
2 semanas.

Uma vantagem adicional do ómega 3 é que tem um efeito anti-inflamatório. Isto
fornece imediatamente um apoio adicional ao sistema imunitário e pode ser uma
grande ajuda para o seu cavalo durante os meses de inverno ou durante períodos
mais fracos. O óleo de linhaça é o óleo perfeito para complementar a ração diária.
Para além de fazer brilhar a pelagem do seu cavalo, também melhora a absorção
de várias vitaminas, tais como A, D, E e K.

Propiedades importantes

Óleo de linhaça
Pelagem saudável e brilhante
Rico em Ómega 3 e 6
100% natural (prensado a frio)
Resultados rápidos
Frasco prático com função de
dosagem

Aplicação

Especialmente adequado para todos os
tipos de cavalos e póneis que:

Têm uma pelagem sem brilho
Têm problemas durante o período da
muda
Necessitam de um pouco de brilho
extra

Conselhos sobre alimentação

Modo de administração:

Peso corporal Quantidade por dia
200 kg 13 ml
300 kg 20 ml
400 kg 27 ml
500 kg 33 ml
600 kg 40 ml
700 kg 47 ml

Conselho: Para medir a quantidade
correta, utilize o prático doseador da
embalagem.

Composição: 100 % Óleo de semente de
linhaça (prensado a frio)

Constituintes analíticos:

Proteína bruta 0,0 %
Gordura bruta 99,8 %
Fibra bruta 0,0 %
Cinzas 0,0 %
Ómega-3  55,0 %
Ómega-6 15,0 %

Especificações do produto
Contém
Óleo de semente de
linho

100 %

Durabilidade
Durabilidade 12 mth

Resultados garantizados
Proteina bruta 0,0 %
Gordura bruta 99,8 %
Fibra bruta 0,0 %
Cinzas brutas 0,0 %
Omega 3 55 g
Omega 6 15 g
Energia (EWpa) 2,8 EWpa
Energia digestível
(ED)

39,4 MJ/kg

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