Pavo NervControl
voor innerlijke rust

Sensibele paarden kunnen kijkerig en snel gestressed zijn. Met deze specifieke
karaktereigenschappen zul je rekening moeten houden. Pavo NervControl helpt op
een natuurlijke manier de innerlijke rust te herstellen en te onderhouden. Binnen
enkele dagen is je paard merkbaar rustiger. Actieve componenten, zoals
magnesium en L-tryptophaan, zijn bouwstenen voor de neurotransmitter serotonine
en helpen de signaaloverdracht in het zenuwstelsel beter te laten verlopen.
Daardoor vloeit spanning in het lichaam sneller af en is er meer rust en controle.
Bekijk hier een filmpje over de supplementen van Pavo.

Themapagina Sportvoeding

Helpt om spanning in het lichaam
sneller te laten afvloeien
Betere controle in stressvolle situaties
Bevat magnesium en L-tryptophaan
voor betere signaaloverdracht in het
zenuwstelsel

Toepassing
Voor sensibele en nerveuze paarden

Voervoorschrift
Voeradvies
Paard (ca. 600 kg): 100 g per dag.
Pony (ca. 300 kg): 50 g per dag.
De aanbevolen gebruiksduur is 2-4
weken om het gewenste effect te
bereiken. Voor behoud van dit effect kan
het product desgewenst langer gevoerd
worden.

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Belangrijke eigenschappen

Pavo NervControl
voor innerlijke rust

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
44 %
MagnesiumFosfaat
Lijnzaadschilfers
Tarwevoerbloem
Magnesiumacetaat
Lecithine
Maïskiemolie
Verpakking
Zakgoed

3 kg

Bewaaradvies
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa)
0,57
Energie (DE)
8,2 MJ/ kg
Energie (ME)
6,8 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 15 %
Ruw eiwit
19 %
Ruw vet
7%
Ruwe celstof
14 %
Ruw as
22 %
Suiker
2%
Zetmeel
7%
L-tryptofaan
40 g/kg
Methionine
50 g/kg
Lecithine
20 g/kg

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine B1
400 mg
Vitamine B2
400 mg
Vitamine B6
200 mg
Vitamine B12
6000 mcg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium
1,25 %
Fosfor
2,2 %
Natrium
0,05 %
Kalium
1,3 %
Magnesium
4%
Kobalt
1,5 mg
Voedingsadvies

18 mth

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Houdbaarheid
Houdbaarheid

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

