
Pavo Fertile
Til forbedret fertilitet hos hopper

Vil du ifole din hoppe? Ikke alle hopper er lige nemme at få ifol. Nogle gange viser
de ikke klare tegn på brunst, som resulterer i at det er sværere at bestemme
hvornår, det er det bedste tidspunkt at inseminere eller bedække hoppen.

Pavo Fertile forbedrer fertiliteten

Pavo Fertile giver al den støtte som behøv til at forbedre hoppen fertilitet.
Sammensætningen er specielt lavet til at aktivere cyklussen og indeholder alle
substanser som der kræves for forberedelsen af udviklingen af sunde follikler.
Specielt udviklet til hopper som ikke viser brunst tydeligt.

Pavo Fertile har et højt indhold af E vitamin, C vitamin og B11 vitamin (folinsyre),
som er meget vigtigt for fertilitet. Yderligere indeholder den beta-karoten, sammen
med sporelementer som kobber, zink og mangan, som resulterer i at alle kroppens
processer, før og under fertilitet er optimalt stimuleret i hoppen.  Pavo Fertile
indeholder ikke hvede, så tilskuddet er velegnet til heste der er sensitive overfor
gluten.

Tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg.

Important characteristics

Støtter fertiliteten hos hopper
Støtter en sund udvikling af follikler
Fremmer tegn på brunst
Indeholder E vitamin, beta-karoten og
sporelementer

Søknad

Hopper som ikke viser brunst

Foderanbefaling

Giv 100 gram Pavo Fertile pr dag
blandet med foderet, fra tre uger før
forventet ifoling, og indtil 30 dage efter.

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



Pavo Fertile
Til forbedret fertilitet hos hopper

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Rugstrømel
Sojaolie Non-GMO
Dextrose

Pakning
Spand 3 kg

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

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 5,3 MJ/ kg
Energie ( EWpa) 0,42 EWpa
Energi (ME) 4,5 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 95 gr/kg
Råprotein 14 %
Råfedt 3,2 %
Råfiber 18,8 %
Råaske 10 %
Sukker 2.8%
Stivelse 12.3%

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1,1 %
Fosfor 0,46 %
Natrium 0,27 %
Kalium 1,7 %
Magnesium 0,16 %
Kobber 250 mg
Zink 1.300 mg
Mangan 1.100 mg

Chelated minerals

Foderanvisninger

Holdbarhed
Holdbarhed 18 mth

Vitaminindhold (pr. kg)
B-Caroten 4.000 mg
E-vitamin 7.350 IE
C-vitamin 5.000 IE
Folin 300 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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