
Pavo OmegaFit
Óleo único de Ómega 3-6-9 para fortalecer a saúde
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Quer o melhor para o seu cavalo? Deseja proporcionar-lhe uma saúde ótima e de
forma natural? Pavo OmegaFit é um óleo vegetal Ómega 3-6-9 incomparável, com
o nível mais elevado de ácidos gordos ómega disponíveis na sua categoria,
tornando-o no melhor reforço possível para a saúde do seu cavalo.

Propiedades importantes

Óleo único de Ómega 3-6-9
Produzido a partir de óleo Ahiflowerâ
Incomparavelmente elevado em
ácidos gordos essenciais Ómega
Relação correta das proporções de
ómegas
Duas vezes mais eficaz do que outros
óleos comparáveis
Cientificamente provado
100% vegetal
Absorção garantida

Aplicação

Ideal para cavalos e póneis, para
fortalecer:

Saúde geral
Pele e pelo
Mobilidade e articulações
Função respiratória
Sistema imunitário
Função muscular
Reprodução

Conselhos sobre alimentação

Modo de administração:

Peso corporal Quantidade por dia
200 kg 10 ml
300 kg 15 ml
400 kg 20 ml
500 kg 25 ml
600 kg 30 ml
700 kg 35 ml

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

Composição: 99,9 % Ahiflower®
(Buglossoides arvensis refinado) óleo de
sementes / 0,1 % Fortium® RPT40 IP
(antioxidantes naturais)

Constituintes analíticos:

Proteína bruta 0,0 %
Gordura bruta 99,9 %
Fibra bruta 0,0 %
Cinzas brutas 0,0 %
Ómega 3 > 59,0 %
Ómega 6 > 15,7 %
Ómega 9 > 8,5 %

 

Especificações do produto
Contém
Ahiflower® (refined
Buglossoides
arvensis) seed oil

99.9 %

Fortium® RPT40 IP
(natural
antioxidants)

0,1 %

Durabilidade
Durabilidade 12 mth

Resultados garantizados
Gordura bruta 99,9 %
Proteina bruta 0,0 %
Fibra bruta 0,0 %
Cinzas brutas 0,0 %
Omega 3 59 g
Omega 6 15,7 g
Omega-9 8,5 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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