
Pavo LinseedOil
Linfröolja för en välmående häst och skinande päls
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En skinande päls kommer från insidan. Har din häst en matt päls, problem vid
fällning eller behöver lite extra glans? Pavo LinseedOil är det perfekta
komplementet för en välmående och glänsande päls!

Linfröolja för hästar

En matt päls eller svårigheter vid fällning kan vara ett tecken på brist på omega 3.
Omega 3 är ett viktigt näringsämne för att förbättra hästens päls. En häst kan inte
själv producera omega 3 utan måste förses med det genom utfodring. Pavo
LinseedOil är rik på omega 3- och 6-fetter och gör att din häst kommer att glänsa
som aldrig förr! Linfröolja passar för hästar och ponnyer som behöver extra hjälp
med sin päls, redan efter två veckor kan man se en tydlig skillnad.

En ytterligare fördel med omega 3 är att det har en antiinflammatorisk effekt och ger
ett direkt stöd till immunsystemet vilket kan hjälpa din häst under vinterperioden
eller under svagare perioder.

Linfröolja är den perfekta oljan att komplettera den dagliga foderstaten med.
Förutom att få din häst att glänsa så förbättrar den också upptaget av flertalet
vitaminer, såsom A, D, E och K.

Viktiga egenskaper

Linfröolja
Välmående & glansig päls
Rik på omega 3 och 6
100% naturlig (kallpressad)
Snabbt resultat
Praktisk flaska med dosfunktion

Användning

Passar väldigt bra för hästar och
ponnyer som:

Har en matt och glanslös päls
Har problem vid fällning
Behöver extra glans

Foderråd

Utfodringsråd/dag

Kroppsvikt Giva per dag
200 kg 13 ml
300 kg 20 ml
400 kg 27 ml
500 kg 33 ml
600 kg 40 ml
700 kg 47 ml

Tips: använd flaskans praktiska
dosfunktion för att mäta upp rätt giva

Innehållsförteckning
Innehåller 
Linfröolja 100 %

Hållbarhet
Hållbarhet 12 månader

Näringsämnen
Råprotein 0,0 %
Råfett 99,8 %
Växttråd 0,0 %
Råaska 0,0 %
Omega-3 55 g
Omega-6 15 g
Energia (EWpa) 2,8 EWpa
Smältbar energi
(DE)

39,4 MJ/kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning
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