
Pavo MultiVit15
Suplemento vitamínico completo
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Acha que o seu cavalo necessita de vitaminas extra? Não se sente bem? O seu
sistema imunitário precisa de um impulso? O seu cavalo tem problemas com a
mudança de pelagem, ou a sua pelagem tem mau aspecto? Pavo MultiVit15 pode
ajudá-lo!!

as 15 vitaminas essenciais para o cavalo estão no Pavo
MultiVit15

Pavo MultiVit15 contém uma vasta quantidade de vitaminas e antioxidantes como o
Celprotect que ajudam em muitas funções do organismo.

Como a Vitamina B1 (tiamina), por exemplo, que desempenha um papel muito
importante na utilização do açúcar; a vitamina B2 (riboflavina), B5 e B12 garantem
a energia ao nível das células. Vitamina B3 (niacinamida) necessária em vários
processos celulares. Colina, que ajuda no relaxamento muscular. Além de Vitamina
E, Pavo MultiVit15 contém também antioxidantes Celprotect, para uma maior
disponibilidade de vitamina E e neutralização dos radicais livres.

Reduziu-se o conteúdo de vitamina A no Pavo MultiVit15, dado que as últimas
investigações demonstram que se costuma administrar em quantidades demasiado
elevadas. A frase “quanto mais, melhor” não é aplicável a esta vitamina.  Uma
dosagem exagerada de vitamina A pode causar problemas.

Pavo MultiVit15 é um suplemento vitamínico completo que reforça o sistema
imunitário do cavalo.  Este suplemento contribui para uma pelagem brilhante e
facilita a mudança de pelagem. Pavo MultiVit15 não contém trigo.

Disponível em baldes de 3 kg.

Propiedades importantes

Suplemento vitamínico completo
Contém as 15 vitaminas essenciais para o cavalo.
Reforça o sistema imunológico.
Para uma pelagem mais brilhante e mais rapidez na
mudança de pelagem

Aplicação

Para cavalos e póneis que necessitam de vitaminas extra.
Para cavalos que sofrem com as alterações das estações
Para cavalos seniores

Modo de utilização

Para um tratamento de três ou quatro semanas, costuma
ser suficiente adicionar diariamente Pavo MultiVit 15 à
ração. Pode usar-se durante mais tempo, sem prejuízo
para o cavalo

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
Flocos de soja tostada
Óleo de semente de linho
Citrus pulp
Dextrosa

Níveis de vitaminas (por kg)
B-Caroteno 500 mg
Vitamina A 90.000 IE
Vitamina D3 19.800 IE
Vitamina E 6.000 IE
Vitamina K3 60 mg
Vitamina B1 180 mg
Vitamina B2 180 mg
Vitamina B6 120 mg
Vitamina C 11000 mg
Ácido pantoténico 175 mg
Äcido fólico 120 mg
Niacina 300 mg
D-Biotina 6.000 mg

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

Embalagem
Balde 3 kg

Conselhos sobre alimentação

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

6,9 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,55 EWpa
Energia (ME) 5,9 MJ/kg
Proteína digestível 120 gr/kg
Proteina bruta 16,0 %
Gordura bruta 3,5 %
Fibra bruta 17,5 %
Cinzas brutas 11 %
Açúcar 4%
Amido 9%

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,01 %
Fósforo 0,01 %
Sódio 0,01 %
Potássio 1,60 %
Magnésio 0,18 %

Durabilidade
Durabilidade 18 mth
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