
Pavo Fertile
Para potenciar a fertilidade das éguas
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Quer cobrir a sua égua?  Nem todas as éguas emprenham com facilidade. Muitas
vezes não manifestam de forma clara os sintomas do cio, por isso, às vezes, é
difícil decidir qual é o momento ideal para as inseminar ou cobrir.

Pavo Fertile melhora a fertilidade 

Pavo Fertile ajuda a melhorar a fertilidade da égua. A sua composição está
formulada para activar o seu ciclo, contém todos os nutrientes necessários para
ajudar no desenvolvimento do folículo saudável. Concebido especificamente para
égua que não manifestam o cio correctamente.

Pavo Fertile tem altos conteúdos de vitamina E, vitamina C e vitamina B11 (ácido
fólico) muito importante para a fertilidade.  Além de betacaroteno que, junto com
oligoelementos como o cobre, zinco e manganês, proporcionam uma estimulação
óptima antes e durante o período fértil. Pavo Fertile não contém trigo, por isso é um
suplemento ideal para éguas sensíveis ao glúten.

Apresentação em baldes herméticos de 3 kg

Propiedades importantes

Ajuda a fertilidade das éguas
Fomenta o desenvolvimento saudável dos folículos
Facilita a detecção clara do cio
Contém vitamina E, betacaroteno e oligoelementos

Aplicação

Éguas que não manifestam o cio de forma clara

Modo de utilização

Administrar 100 gramas de Pavo Fertile por dia, misturado
com a ração.Das 3 semanas antes da data esperada do
cio até trinta dias depois.

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

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)

5,3 MJ/ kg

Energia (EWpa) 0,42 EWpa
Energia (ME) 4,5 MJ/kg
Proteína digestível 95 gr/kg
Proteina bruta 14 %
Gordura bruta 3,2 %
Fibra bruta 18,8 %
Cinzas brutas 10 %
Açúcar 2.8%
Amido 12.3%

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1,1 %
Fósforo 0,46 %
Sódio 0,27 %
Potássio 1,7 %
Magnésio 0,16 %
Cobre 250 mg
Zinco 1.300 mg
Manganês 1.100 mg

Minerais quelatados

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
B-Caroteno 4.000 mg
Vitamina E 7.350 IE
Vitamina C 5.000 IE
Ácido fólico 300 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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