
Pavo FoalMilk
Uma excelente alternativa ao leite da égua
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O leite da égua tem uma composição especial com alto teor de açúcar. O leite da
vaca é muito diferente do leite da égua, o que o torna menos adequado para
poldros. O Pavo FoalMilk está adaptado à composição específica do leite da égua
e por isso satisfaz as necessidades dos poldros órfãos. Os poldros criados com
Pavo FoalMilk desenvolvem-se normalmente, tão bem como os poldros criados
com leite da égua.

Propiedades importantes

substituto completo do leite da égua
especialmente formulado para cavalos
fácil de usar

Aplicação

O Pavo FoalMilk é um excelente substituto do leite da égua,
para poldros órfãos ou poldros cujas mães não estão a
produzir leite suficiente.

Especificações do produto
Contém
Leite desnatado em pó
Soro de leite em pó
Óleo de palma
Glucose

Embalagem
Balde 10 kg

Durabilidade
Balde 12 mths

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

19,4 MJ/kg

Energia (EWpa) 1,55 EWpa
Energia (ME) 16,5 MJ/kg
Proteína digestível 18,8 %
Proteina bruta 21 %
Gordura bruta 16 %
Cinzas brutas 7 %
Açúcar 49 %
Amido 0,4 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,9 %
Fósforo 0,7 %
Sódio 0,7 %
Potássio 1,5 %
Magnésio 0,1 %
Cobre 8 mg
Ferro 100 mg
Zinco 70 mg
Manganês 55 mg
Selênio 300 mcg
Iodo 1,0 mg

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 50.000 IE
Vitamina D3 5000 IE
Vitamina E 100 mg
Vitamina B1 7 mg
Vitamina B2 7 mg
Vitamina B6 7 mg
Vitamina B12 50 mcg
Vitamina C 100 mg
Vitamina K3 3 mg
Niacina 30 mg
Ácido pantoténico 15 mg
Colina 250 mg
Ácido fólico 0,5 mg

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