
Pavo BiotinForte
För starka och friska hovar
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Utsidan av hoven består av horn, samma material som våra naglar består av. En
frisk tillväxt av horn kommer inifrån och kroppen behöver byggstenar till detta.
Problem med sköra hovar, sprickor eller dålig hovkvalitet? Stärk din häst med Pavo
BiotinForte!

Funktionen av Pavo BiotinForte

Pavo BiotinForte innehåller biotin (vitamin B8), koppar, zink och viktiga aminosyror
som stödjer en optimal hovkvalitet. Forskning has visat att en balanserad
kombination av dessa ämnen är mer effektivt än bara en hög dos av biotin. I Pavo
BiotinForte är dessa ämnen perfekt balanserade, så du ger din häst ett optimalt
stöd med bara en enda produkt. En till fördel är den positiva effekten på pälsens
kvalitet, eftersom hår byggs upp av samma byggstenar som horn. Din hästs päls
kommer att få en fantastisk glans. Vitamin B8 behövs för bildande och underhåll av
strukturer och sammanbindande vävnader i kroppen som behöver sträckas ut och
hålla för stora påfrestningar. Därför erbjuder Pavo BiotinForte även byggstenar för
lederna och artärerna. Pavo BiotinForte innehåller inte vete, så detta tillskott är
även lämpligt för hästar känsliga för gluten.

Pavo BiotinForte finns i 3 kg spann med förslutningslock

Viktiga egenskaper

Komplett hovvårdstillskott
För starka och friska hovar
Stärker hornkvaliteten
Innehåller viktiga näringsämnen för
hovar och päls

 

Användning

För hästar och ponnys med dålig
hovkvalitet

Foderråd

För ett bra resultat behöver du ge Pavo
BiotinForte under en längre period, minst
tre till fyra månader.

Häst (ca. 600 kg): 100 gram/dag
Ponny (ca. 300 kg): 70 gram/dag
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Rågklifoder
Kalciumkarbonat
Linfröolja
Glukos

Förpackning
Hink 3 kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

6 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,48 EWpa
Energi (ME) 5,1 MJ/kg
Smältbart råprotein 95 gr/kg
Råprotein 17,0 %
Råfett 3,3 %
Växttråd 20,2 %
Råaska 11,1 %
Socker 2,8 %
Stärkelse 5,5 %

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1,6 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,3 %
Kalium 1,80 %
Magnesium 0,17 %
Koppar 600 mg
Järn 300 mg/kg
Zink 2.400 mg

Kelaterade mineraler

Foderrådgivning

Hållbarhet
Hållbarhet 18 månader

Vitaminer (per kg)
Vitamin C 6.600 mg
Vitamin B6 120 mg
D-Biotin 6.000 mcg
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