
Pavo NervControl
Lugnande inverkan på känsliga och nervösa hästar

K
om

pl
et

te
rin

gs
fo

de
r 

fö
r 

hä
st

ar
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Är din häst lättskrämd eller nervös och stressad? Pavo NervControl är en dopingfri
produkt som stimulerar till lugn på ett naturligt sätt. Genom att hjälpa till med
nervernas signalöverföring, minskas spänningen. Vitamin B12 spelar en roll för
nervsignalöverföring och produceras av en tarmbakterie som behöver kobolt för
detta ändamål.

Lugnande för nervösa hästar

Viktiga aminosyror som tryptofan och treonin behövs för produktion av
hormonerna serotonin och melanin vilka har en lugnande och ångestdämpande
effekt i hjärnan. Selen har lagts till och mängden magnesium har ökats. För optimalt
intag med bibehållen smaklighet, används tre olika slags magnesium.
Humanstudier av magnesium och selen har visat att dessa ämnen har en lugnande
inverkan. Pavo NervControl innehåller inte vete så det lämpar sig för hästar som är
känsliga för gluten.

Säljs i 3 kg spann med förslutningslock

Viktiga egenskaper

För ökat lugn hos nervösa hästar
Minskar spänningar i kroppen
snabbare
För ökad kontroll i stressiga
situationer
Innehåller organiskt bundet
magnesium, L-tryptofan och treonin
Doping-fri och med en naturlig effekt

 

Användning

För känsliga och nervösa hästar

Foderråd

Pavo NervControl kan ges under en
längre tid

Häst (ca. 600 kg): 100 gram/dag
Ponny (ca. 300 kg): 50 gram/dag
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Rågklifoder
Kalciumkarbonat
Magnesiumfosfat
Magnesiumacetate
Linfröolja
Glukos

Förpackning
Hink 3 kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

6,4 MJ/ kg

Energia (EWpa) 0.51 EWpa
Energi (ME) 5,4 MJ/kg
Smältbart råprotein 66 gr/kg
Råprotein 17,5 %
Råfett 4,2 %
Växttråd 10,2 %
Råaska 26,7 %
DL-Metionina 50 g
L-Threonin 30 g
L-Tryptofan 40 g
Socker 2.6%
Stärkelse 9%

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1,2 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,5 %
Kalium 0,9 %
Magnesium 6 %

Foderrådgivning

Hållbarhet
Hållbarhet 18 månader

Vitaminer (per kg)
Vitamin E 3.000 IE
Vitamin B1 180 mg
Vitamin B6 120 mg
Vitamin C 10.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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