
Pavo NervControl
para acalmar cavalos sensíveis e nervosos
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O seu cavalo assusta-se ou enerva-se com facilidade? Pavo NervControl é um
produto libre de dopping que tranquiliza de modo natural. Facilita a transmissão do
sinal neurónico e por isso reduz a tensão. A vitamina B12 desempenha um papel
importante na condução nervosa e é produzida por bactérias intestinais que
necessitam de cobalto para este propósito.

Para tranquilizar os cavalos nervosos

Os aminoácidos essenciais, como o triptofano e a treonina, são necessários para a
produção das hormonas serotonina e melanina que têm um efeito calmante e
redutor da ansiedade no cérebro. Está enriquecido em selénio e magnésio.

Para uma ingestão óptima enquanto se mantém a palatabilidade, utilizam-se três
formas de magnésio. Diversas investigações sobre o magnésio e o selénio em
humanos demonstraram que estas substâncias têm um efeito redutor da
ansiedade.

Disponível em baldes de 3 kg.

Propiedades importantes

Para tranquilizar cavalos nervosos
Ajuda a reduzir a tensão mais rapidamente
Para maior controlo em situações de stress
Contém magnésio, L-triptofano e treonina
Sem dopping, com um efeito natural

Aplicação

Para cavalos sensíveis e nervosos

Modo de utilização

Pavo NervControl  pode ser administradi durante um
período de tempo prolongado. 

Cavalos (aprox. 600 kg): 100 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 50 gramas/dia
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Sêmea de centeio
Carbonato cálcico
Fosfato de magnésio
Acetato de magnésio
Óleo de semente de linho
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)

6,4 MJ/ kg

Energia (EWpa) 0.51 EWpa
Energia (ME) 5,4 MJ/kg
Proteína digestível 66 gr/kg
Proteina bruta 17,5 %
Gordura bruta 4,2 %
Fibra bruta 10,2 %
Cinzas brutas 26,7 %
DL-Metionina 50 g
L-Treonina 30 g
L-tryptofaan 40 g
Açúcar 2.6%
Amido 9%

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1,2 %
Fósforo 0,4 %
Sódio 0,5 %
Potássio 0,9 %
Magnésio 6 %

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina E 3.000 IE
Vitamina B1 180 mg
Vitamina B6 120 mg
Vitamina C 10.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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