
Pavo NervControl
Voor innerlijke rust bij sensibele en nerveuze paarden
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Is jouw paard snel nerveus en schrikachtig? Pavo NervControl is een dopingvrij
product dat op een natuurlijke manier de innerlijke rust stimuleert. Door
ondersteuning van de signaaloverdracht van de zenuwen vloeit spanning
gemakkelijker af. Vitaminen B1 en B6 spelen daarnaast een belangrijke rol bij de
zenuwgeleiding.

Meer rust bij nerveuze paarden

Essentiële aminozuren, zoals tryptofaan en threonine zijn nodig voor de aanmaak
van de hormonen serotonine en melanine, die een kalmerend en
angstverminderend effect hebben in de hersenen. Er is selenium toegevoegd en
extra veel magnesium. Er worden drie vormen van magnesium gebruikt voor
optimale opname, met behoud van de smakelijkheid. Uit humane studies naar
magnesium en selenium blijkt dat deze stoffen een angst verlagend effect hebben.

Pavo NervControl bevat geen tarwe, dus is ook geschikt voor paarden die gevoelig
zijn voor gluten.

Verkrijgbaar in een afsluitbare emmer van drie kilo.

 

Belangrijke eigenschappen

Voor meer innerlijke rust bij nerveuze
paarden
Helpt om spanning in het lichaam
sneller te laten afvloeien
Voor betere controle in stressvolle
situaties
Bevat organisch gebonden
magnesium, L-tryptofaan en threonine
Dopingvrij en natuurlijke inwerking

Toepassing

Voor sensibele en nerveuze paarden

Voervoorschrift

Pavo NervControl kan langdurig worden
gegeven.

Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Roggevoerbloem
Calciumcarbonaat
MagnesiumFosfaat
Magnesiumacetaat
Lijnzaadolie
Dextrose

Verpakking
Emmer 3 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 6,4 MJ/ kg
Energie (EWpa) 0.51 EWpa
Energie (ME) 5,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 66 gr/kg
Ruw eiwit 17,5 %
Ruw vet 4,2 %
Ruwe celstof 10,2 %
Ruw as 26,7 %
DL-methionine 50 g
L-Threonine 30 g
L-tryptofaan 40 g
Suiker 2.6%
Zetmeel 9%

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,2 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,5 %
Kalium 0,9 %
Magnesium 6 %

Voedingsadvies

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 maanden

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine E 3.000 IE
Vitamine B1 180 mg
Vitamine B6 120 mg
Vitamine C 10.000 mg

(deels) natuurlijke vitamine E
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