
Pavo Mobility
Para articulações flexíveis
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O movimento perfeito requer articulações saudáveis. O correcto fornecimento de
nutrientes pode ter um efeito positivo nas condições das cartilagens, líquido
sinovial, revestimento das articulações e nos ligamentos que mantêm a articulação
unida.

Articulações flexíveis com Pavo Mobility.

Pavo Mobility contém glucosamina e ácido hialurónico, componentes de um líquido
sinovial saudável. A condroitina e o MSM (enxofre) têm um efeito positivo na
cartilagem, mas estas substâncias por si só não são suficientes para manter as
articulações saudáveis nos cavalos. O componente mais importante no Pavo
Mobility é o colagénio especial, que estimula o colagénio, o osso e a cartilagem.
Pavo Mobility contém também vitamina C e silício, micromineral que desempenha
um papel fundamental no desenvolvimento do tecido ósseo, da cartilagem,
colagénio e ácido hialurónico. Pavo Mobility não contém trigo, por isso é um
suplemento ideal para cavalos sensíveis ao glúten.

Pavo Mobility, disponível em baldes de 3 kg.

Propiedades importantes

Para articulações flexíveis
Excelente nutrição para cartilagens e articulações
Contribui para a formação de líquido sinovial
Com colagénio, glucosamina, condroitina, ácido
hialurónico, MSM e silício

Aplicação

Para cavalos que precisam de ajuda nas articulações
Para cavalos de competição
Para cavalos jovens que começaram a treinar
Para cavalos seniores

Modo de utilização

Pavo Mobility pode ser administrado de forma preventiva a
cavalos de competição quando as suas articulações são
submetidas a tensão elevada, depois de uma lesão,
problemas com as articulações ou perante indicação
veterinária de que o suplemento é benéfico para o animal.
Administrar durante um período de dois a três meses.
Bastante benéfico para cavalos adultos e cavalos com
artroses.

Como prevenção
Cavalos  (aprox. 600 kg): 50 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 25 gramas/dia

Como tratamento e em cavalos seniores
Cavalos (aprox. 600 kg): 100 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 50 gramas/dia
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Colagénio hidrolisada enzimaticamente
Carbonato cálcico
Sêmea de centeio
Óleo de semente de linho
Proteína de batata
Dextrosa

Embalagem
Balde 3 kg

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

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

6,2 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.5 EWpa
Energia (ME) 5,3 MJ/kg
Proteína digestível 70 gr/kg
Proteina bruta 13,0 %
Gordura bruta 5 %
Fibra bruta 23,4 %
Cinzas brutas 8 %
Açúcar 8.3%
Amido 3.5%

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1 %
Fósforo 0,3 %
Sódio 0,2 %
SilÍciom 2.000 mg
Metil-sulfonil-metano10 g
Ácido hialurónico 1.250 mg
Sulfato de
glucosamina

85 mg

Sulfato de
condroitina

20 g

Colagénio
hidrolisada
enzimaticamente

125 gr

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina C 4.000 mg
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