
Pavo NervControl
gör din häst mer fokuserad och kontrollerbar.
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Känsliga hästar kan lätt se ”spöken” och bli stressade. Detta måste man ta särskild
hänsyn till. Pavo NervControl hjälper din häst att återfå sitt inre lugn på ett naturligt
sätt. Skillnaden märker du redan inom ett par dagar. Aktiva ingredienser som ex.
magnesium och L-tryptophane påverkar serotoninet som i sin tur ökar överföringen
av rätt signaler till hästens nervsystem. Det är därför spänningen i kroppen släpper
snabbare och gör din häst lugnare och mer kontrollerbar.

Viktiga egenskaper

Hjälp till muskulär avslappning
Bättre kontroll i stressiga situationer
För känsliga hästar

 

Användning

Känsliga hästar
Nervösa hästar
Dressyrhästar
Alla typer av sporthästar som har
behov av att fokucera bättre

Vi rekommenderar att Pavo NervControl
används under en 2-4 veckors period för
att uppnå önskad effekt. För att
bebehålla effekten kan produkten
användas under en längre period.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Luzern 44 %
Linförskal
vete

Förpackning
Säck 3 kg

Förvarings anvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt
.återförsluts efter anvädning

Garanterat innehåll
0,57

Smältbar Energi
(DE)

8,2 MJ/ kg

Energie (ME) 6,8 MJ/kg
Smältbart råprotein 15 %
Rå protein 19 %
Rå Fett 7 %
Växttråd 14 %
Rå Aska 22 %
Socker 2 %
Stärkelse 7 %
L-tryptofaan 40 g/kg
metionin 50 g/kg
Lecithine 20 g/kg

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium 1,25 %
Fosfor 2,2 %
Natrium 0,05 %
Kalium 1,3 %
Magnesium 4 %
Kobolt 1,5 mg

Foderrådgivning

Hållbarhet
Hållbarhet 18 {months}

Vitaminer (per Kg)
Vitamin B1 400 mg
Vitamin B2 400 mg
Vitamin B6 200 mg
Vitamin B12 6000 mcg
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