
Pavo NervControl
For ro i sensitive og nervøse heste

Bliver din hest hurtigt forskrækket og nervøs? Pavo NervControl er et dopingfrit
produkt som stimulere ro på en naturlig måde. Ved at støtte signal-transmissionen
fra nerverne, reduceres spændinger nemmere. B12 Vitamin spiller en rolle i
nervesignalerne og er produceret af tarmbakterier som skal bruge kobolt til dette
formål.  

For ro til nervøse heste

Essentielle aminosyrer som tryptophan og threonine er nødvendige for produktion
af hormonet serotonin og melanin som har en beroligende og angst nedsættende
effekt i hjernen. Selen er tilført og indholdet af magnesium er øget. For optimal
optag og smag er tre former for magnesium brugt. Menneskelige studier i
magnesium og selen viser de substanser har en angstnedsættende effekt. Pavo
NervControl indeholder ikke hvede, så er derfor velegnet til heste der er sensitive
overfor gluten

Pavo NervControl er tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg.

Important characteristics

For at øge roen hos nervøse heste
Hjælpe med at reducere spændinger i
kroppen hurtigere
For bedre kontrol i stressfulde
situationer
Indeholder organisk bundne
magnesium, L-tryptophan og threonin
Doping-fri og med en naturlig effekt

Søknad

Til sensitive og nervøse heste

Foderanbefaling

Pavo NervControl kan gives i en længere
periode.

Heste (ca. 600 kg): 100 gram pr dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram pr dag



Pavo NervControl
For ro i sensitive og nervøse heste

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Rugstrømel
Calciumcarbonat
Magnesiumphosphat
Magnesiumacetat
Hørfrø olie
Dextrose

Pakning
Spand 3 kg

Opbevarings anvisning 
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 6,4 MJ/ kg
Energie ( EWpa) 0.51 EWpa
Energi (ME) 5,4 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 66 gr/kg
Råprotein 17,5 %
Råfedt 4,2 %
Råfiber 10,2 %
Råaske 26,7 %
DL-Methionine 50 g
L-Threonin 30 g
L-tryptofaan 40 g
Sukker 2.6%
Stivelse 9%

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1,2 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,5 %
Kalium 0,9 %
Magnesium 6 %

Foderanvisninger

Holdbarhed
Holdbarhed 18 mth

Vitaminindhold (pr. kg)
E-vitamin 3.000 IE
B1-vitamin 180 mg
B6-vitamin 120 mg
C-vitamin 10.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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