
Pavo HealthBoost
Reforço poderoso para os cavalos
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Sente que as defesas/imunidade do seu cavalo não estão como deveriam? Esteve
doente ou, ficou debilitado fisicamente, por exemplo, por causa da idade? O seu
cavalo sofre ou sofreu de diarreia ou nota que as suas fezes estão mais moles
porque o seu sistema digestivo não processa a alimentação da forma adequada?
Então o Pavo HealthBoost pode ser a solução!

Reforço vitamínico para o seu cavalo.

Pavo HealthBoost contém uma ampla gama de vitaminas, antioxidantes e
prebióticos, e por isso é o reforço ideal para o seu cavalo. O fornecimento de
vitamina E natural combinado com os antioxidantes protectores de células
CellProtect, melhoram a disponibilidade da vitamina E e a neutralização dos
radicais livres. A imunidade (defesas) tem uma relação estreita com o bom
funcionamento do sistema digestivo. A levedura viva é usada habitualmente como
prebiótico e contribui para uma microflora intestinal saudável, no entanto, está
demonstrado que as leveduras perdem grande parte da sua eficácia ao serem
processadas nos produtos. Por isso, a Pavo incorpora  prebióticos “Diamound V”
no HealthBoost. Diamond V contém nutrientes que uma flora bacteriana saudável
necessita para crescer no intestino grosso. Não se adiciona ferro porque depois de
muitos anos a analisar o nível de ferro nas forragens, observou-se que a
disponibilidade do mesmo nas forragens é bastante elevado.

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

Pavo HealthBoost disponível em baldes de 8 kg.

Propiedades importantes

Reforço poderoso para depois de uma doença ou de um
período complicado.
Fortalece o sistema imunitário e a saúde intestinal
Contém vitaminas, prebióticos e antioxidantes naturais

Aplicação

Para cavalos que estiveram doentes ou com condição
corporal débil
Para cavalos que necessitam de reforçar o seu sistema
imunitário
Para cavalos apáticos que precisam de energia extra
Para cavalos que, por motivos desconhecidos, precisam de
ajuda

Modo de utilização

Administrar Pavo HealthBoost durante duas ou três
semanas, ou durante um maior período de tempo para
cavalos com imunidade debilitada.

Cavalos (aprox. 600 kg): 250 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 150 gramas/dia
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Sêmea de centeio
Concentrado proteico de soja
Leveduras
Farinha de soja
Carbonato cálcico

Dextrosa
CellProtect

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 36.000 IE
Vitamina D3 7.920 IE
Vitamina E 2.400 IE
Vitamina K3 24 mg
Vitamina B1 72 mg
Vitamina B2 72 mg
Vitamina B6 48 mg
Vitamina C 6.800 mg
Ácido pantoténico 64 mg
Äcido fólico 48 mg
Niacina 120 mg
D-Biotina 2.400 mcg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Conselhos sobre alimentação

Embalagem
Balde 8 kg

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

6,3 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.5 EWpa
Energia (ME) 5,4 MJ/kg
Proteína digestível 50 gr/kg
Proteina bruta 19,1 %
Gordura bruta 4,8 %
Fibra bruta 20,5 %
Cinzas brutas 10 %
Açúcar 3%
Amido 5.8%

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1,3 %
Fósforo 0,5 %
Sódio 0,2 %
Potássio 1,80 %
Magnésio 0,20 %
Cobre 240 mg
Ferro 970 mg
Zinco 960 mg
Manganês 960 mg
Selênio 2,4 mg
Iodo 8,4 mg

Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica
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