
Pavo PodoCare
Suplemento nutricional para potros até aos 30 meses
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Durante os primeiros meses de vida, o potro necessita de muitos nutrientes para o
correcto desenvolvimento ósseo. É muito importante que estes nutrientes estejam
disponíveis na proporção correcta. Muita quantidade de um mineral, ou o défice de
outro pode provocar alterações como a OC ou OCD. Se a proporção for incorrecta,
a ingestão e a disponibilidade dos minerais necessários pode ser afectada.

Pavo PodoCare: minerais na proporção correcta 

Pavo PodoCare contém fósforo, magnésio, cálcio e vitamina D para ajudar no
melhor crescimento do tecido ósseo. Muitas vezes, muitos proprietários acreditam,
erradamente, que os potros precisam de cálcio extra, mas este está presente em
bastante quantidade no leite da égua e nas forragens.

Com base das últimas investigações científicas, a proporção de minerais no Pavo
PodoCare são as ideais para os requisitos nutricionais do potro. Este suplemento
não contém trigo, por isso está também indicado para dietas sem glúten.

Modo de utilização Pavo PodoCare

Proporcione ao seu potro Pavo PodoCare tão cedo quanto for possível. Comece
das 4 às 6 semanas, quando os potros começam a tentar comer sólidos. Por vezes
até comem da ração da mãe. É aconselhável ensinar-lhes a comer desde
pequenos oferecendo-lhes o seu alimento de forma separada e a uma pequena
distância da comida da mãe.

Pavo PodoCare disponível em baldes de 8 kg. 

Ver Video

Pavo PodoCare, agora disponível em pasta!

O seu poldro não come sólido? Para além de pellets, Pavo PodoCare agora
também está disponível em forma de pasta: Pavo PodoCare Liquid. Proporcionar
ao seu poldro 1 seringa de Pavo PodoCare Liquid por dia, assegura que ele recebe
todos os minerais que são importantes para ajudar no crescimento ideal dos ossos.

Propiedades importantes

O melhor começo para um potro saudável
Ajuda o desenvolvimento ósseo saudável
Aporte de minerais na proporção correcta
Testado cientificamente

Aplicação

Para potros até aos 30 meses de vida.
Para éguas nos últimos meses de gestação, quando não
consomem Pavo PodoLac.

Modo de utilização

Para garantir que não falta nada ao seu potro na primeira
fase de vida, dê-lhe Pavo PodoCare até aos 30 meses de
vida, ou até começar a comer Pavo PodoStart. Quando o
potro já comer 1 kg de Pavo PodoStart por dia não será
necessário adicionar o PodoCare.

Potros: 200 gramas/dia
Póneis (potro): 100 gramas/dia
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Sêmea de centeio
Fosfato de magnésio
Lactose
Melaço
Sais de magnésio de ácidos orgânicos
Óleo de semente de linho
Dextrosa

Embalagem
Balde 8 kg

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

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

6,7 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.54 EWpa
Energia (ME) 5,7 MJ/kg
Proteína digestível 84 gr/kg
Proteina bruta 12,5 %
Gordura bruta 3,2 %
Fibra bruta 19,2 %
Cinzas brutas 17,3 %
Açúcar 8,5 %
Amido 4 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1,3 %
Fósforo 1,4 %
Magnésio 2,3 %
Sódio 0,3 %
Potássio 1,6 %
Cobre 290 mg
Ferro 675 mg
Zinco 830 mg
Manganês 520 mg
Selênio 1,3 mg
Iodo 0,5 mg

Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Embalagem 18 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
B-Caroteno 400 mg
Vitamina A 31.275 IE
Vitamina D3 20.820 IE
Vitamina E 1.300 IE
Vitamina K3 20 mg
Vitamina B1 104 mg
Vitamina B2 130 mg
Vitamina B6 78 mg
Vitamina B12 1.042 mg
Vitamina C 4.000 mg
Ácido pantoténico 115 mg
Colina 3.000 mg
Ácido fólico 52 mg
Niacina 188 mg
D-Biotina 3.645 mcg
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