
Pavo BiotinForte
Para cascos fortes e saudáveis
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A parte externa do casco contém tecido córneo, tal como o tecido das nossas unas.
O crescimento saudável desse tecido parte de dentro do nosso corpo e este
necessita de nutriente para o levar a cabo. O seu cavalo tem problemas de cascos
frágeis, gretados? Tem tecido córneo de má qualidade? Ajude o seu cavalo com
Pavo BiotinForte!

A função de Pavo BiotinForte

Pavo BiotinForte contém biotina (vitamina B8), cobre, zinco e aminoácidos
essenciais para ajudar na qualidade do tecido córneo. Investigações demonstram
que a combinação adequada destes nutrientes é mais eficaz que um fornecimento
de biotina em grandes quantidades. Pavo BiotinForte fornece essa combinação
perfeita e equilibrada, pelo que dará uma grande ajuda ao seu cavalo. Conseguirá
também um benefício adicional na pelagem do cavalo porque este é constituído
pelos mesmo componente que o tecido córneo – ficará com um aspecto mais
brilhante e mais saudável. A vitamina B8 é necessária para o desenvolvimento e
manutenção das estruturas do tecido de ligação que precisa de elasticidade e
suportam grande pressão. Por todos estes motivos, o Pavo BiotinForte é
importante para as articulações e artérias.

Pavo BiotinForte não contém trigo, por isso é um suplemento ideal para cavalos
sensíveis ao glúten.

Pavo BiotinForte Disponível em baldes de 3 kg.

Propiedades importantes

Suplemento completo para o cuidado dos cascos
Para cascos fortes e saudáveis
Ajuda a obter um óptimo tecido córneo
Contém nutriente essenciais para cascos e pelagem

Aplicação

Para cavalos e póneis com cascos de qualidade baixa

Modo de utilização

Para obter um bom resultado, é preciso administrar Pavo
BiotinForte durante um longo período de tempo. Três ou
quatro meses, no mínimo.

Cavalos (aprox. 600 kg): 100 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 70 gramas/dia
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Sêmea de centeio
Carbonato cálcico
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 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,48 EWpa
Energia (ME) 5,1 MJ/kg
Proteína digestível 95 gr/kg
Proteina bruta 17,0 %
Gordura bruta 3,3 %
Fibra bruta 20,2 %
Cinzas brutas 11,1 %
Açúcar 2,8 %
Amido 5,5 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1,6 %
Fósforo 0,5 %
Sódio 0,3 %
Potássio 1,80 %
Magnésio 0,17 %
Cobre 600 mg
Ferro 300 mg/kg
Zinco 2.400 mg

Minerais quelatados

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina C 6.600 mg
Vitamina B6 120 mg
D-Biotina 6.000 mcg
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