
Pavo Fertile
För förbättrad fertilitet hos ston
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Vill du avla på ditt sto? Det är inte alla ston som blir dräktiga lätt. Ibland visar de
inga tydliga tecken på brunst vilket gör det svårt att bestämma bästa tidpunkt för
insemination eller betäckning.

Pavo Fertile förbättrar fertiliteten

Pavo Fertile ger allt nödvändigt stöd för att förbättra ett stos fertilitet.
Sammansättningen är anpassad för att aktivera cykeln och innehåller alla de
substanser som krävs för en hälsosam och frisk follikelutveckling. Särskilt utvecklat
för ston som inte visar tydlig brunst så bra.

Pavo Fertile har ett högt innehåll av vitamin E, vitamin C och vitamin B11 (folsyra)
som är mycket viktiga för fertilitet. Dessutom innehåller det beta-karotin,
tillsammans med mikromineralerna koppar, zink och magnesium, vilket gör att alla
stoets kroppsprocesser både före och samtidigt med inseminationen blir optimalt
stimulerade. Pavo Fertile innehåller inget vete, vilket gör tillskottet lämpligt för
hästar som är glutenkänsliga.

Säljs i 3 kilos hink med återförslutningslock
 

Viktiga egenskaper

Stödjer fruktsamheten hos ston
Stödjer en frisk utveckling av follikeln
Förstärker tecken på brunst
Innehåller vitamin C, beta-karotin och
spårämnen

Användning

För ston som inte visar tecken på
brunst så bra

Foderråd

Ge 100 gram Pavo Fertile per dag
blandat i maten, fr.o.m. 3 veckor innan
beräknad brunst, t.o.m. trettio dagar
efter.

Häst (ca. 600 kg): 100 gram per dag
Ponny ( ca.300 kg): 50 gram per dag
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Rågklifoder
Sojaolja (GMO-fri)
Glukos

Förpackning
Hink 3 kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

5,3 MJ/ kg

Energia (EWpa) 0,42 EWpa
Energi (ME) 4,5 MJ/kg
Smältbart råprotein 95 gr/kg
Råprotein 14 %
Råfett 3,2 %
Växttråd 18,8 %
Råaska 10 %
Socker 2.8%
Stärkelse 12.3%

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1,1 %
Fosfor 0,46 %
Natrium 0,27 %
Kalium 1,7 %
Magnesium 0,16 %
Koppar 250 mg
Zink 1.300 mg
Mangan 1.100 mg

Kelaterade mineraler

Foderrådgivning

Hållbarhet
Hållbarhet 18 månader

Vitaminer (per kg)
B-karoten 4.000 mg
Vitamin E 7.350 IE
Vitamin C 5.000 IE
Folin 300 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

