
Pavo OmegaFit
Unik Omega 3-6-9-olja för att stötta en välmående häst
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Vill du ha det bästa för din häst? Dessutom genom att tillgodose stöd för optimalt
välmående, på ett naturligt sätt? Pavo OmegaFit är en växtbaserad omega
3-6-9-olja med den högsta nivå av lättsmälta och lättaupptagliga Omega-fettsyror i
sin klass vilket gör den till det bästa möjliga tillskottet för din hästs hälsa och
välmående.

Omega 3-6-9-olja för hästar

Hästar kan inte själva tillverka Omega-fettsyror, trots att dessa är viktiga för att
hästen skall fungera väl. Med Pavo OmegaFit ger du hästen en komplett Omega
3-6-9-olja med en oöverträffat hög nivå av de viktigaste Omega-fettsyrorna. Dessa
är nödvändiga för alla processer i hästens kropp och stöttar, bland annat,
immunsystemet, andning, muskelåterhämtning, leder och rörlighet, skinn och päls,
och det kardiovaskulära systemet. Pavo OmegaFit innehåller inte bara
antiinflammatoriska Omega3-fettsyror utan också den unika, antiinflammatoriska
Omega6-fettsyran GLA (gamma linolenic acid).

Förutom mängden, är förhållandet mellan Omega 3 och 6 av stor betydelse. Ett
felaktigt förhållande kan ha en ogynnsam effekt och kan faktiskt främja
inflammation. Det optimala förhållandet, i kombination med maximalt lättupptagligt
innehåll – det är vad som gör Pavo OmegFit så speciell.

En Omega-brist känns igen av en matt päls, låg energi, dåligt immunförsvar,
eller ett generellt obehag och motstånd i hästen.

Den naturliga kraften i Ahiflower®-olja

Den viktigaste ingrediensen i Pavo OmegaFit är Ahiflower (Buglossoides arvensis,
Vit Sminkrot), en växtbaserad olja som är helt ny inom hästutfodring. Den stora
skillnaden mellan andra, jämförbara oljor är att Ahiflower innehåller den absolut
största mängden Omega 3. Detta beror på att fettsyrorna i Ahiflower kan
absorberas direkt, utan ett primärt omvandlingssteg. Det innebär att ingen näring
går förlorad och det blir mycket Omega 3 kvar för din häst. Oftast kan sådana höga
halter endast erhållas från osmakliga djurkällor. Pavo OmegaFit däremot, är 100 %
växtbaserad och det är inte bara säkert att alla hästar tycker att det är gott att äta,
det är också ett perfekt sätt att utfodra din häst på ett naturligt sätt.

Viktiga egenskaper

Unik Omega 3-6-9-olja
Gjord av Ahiflowerâ-olja
Enastående högt innehåll av Omega-
fettsyror
Optimalt förhållande mellan
fettsyrorna
Dubbelt så effektiv som liknande oljor
Vetenskapligt bevisad effekt
100% växtbaserad
Garanterat upptag

Användning

Optimal för alla hästar och ponnys för att
stötta:

Generell hälsa
Hud och päls
Leder och rörlighet
Andningen
Immunsystemet
Muskelåterhämtning
Reproduktion

Foderråd

Rekommenderad daglig giva:

Kroppsvikt Mängd per dag
200 kg 10 ml
300 kg 15 ml
400 kg 20 ml
500 kg 25 ml
600 kg 30 ml
700 kg 35 ml

Tips: Använd det praktiska
doseringsmåttet på flaskan för att mäta
upp korrekt giva
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Ahiflower® (refined
Buglossoides
arvensis) seed oil

99.9 %

Fortium® RPT40 IP
(natural
antioxidants)

0,1 %

Hållbarhet
Hållbarhet 12 månader

Näringsämnen
Råfett 99,9 %
Råprotein 0,0 %
Växttråd 0,0 %
Råaska 0,0 %
Omega-3 59 g
Omega-6 15,7 g
Omega-9 8,5 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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