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Adimix 800g
€5.54
Adimix Com ADIMIX SPORT P tem tudo o que Ã© necessÃ¡rio, a nÃ-vel metabÃ³lico e digestivo, para
conseguir a performance desejÃ¡vel em todos os pombos-correio em competiÃ§Ã£o desportiva.Â
IndispensÃ¡vel para corrigir as carÃªncias existentes nos diversos tipos de raÃ§Ãµes constituÃ-das apenas
por sementes, incluindo as de melhor qualidade. Com este corrector garante uma suplementaÃ§Ã£o mais
adequada Ã melhoria do metabolismo e bom funcionamento do organismo: VITAMINAS (A, D3, E, C,
Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Ã•cido NicotÃ-nico, Ã•cido pantotÃ©nico, Colina, Biotina, Ã•cido fÃ³lico e
hidroxicobalamina), melhoram o metabolismo e as defesas orgÃ¢nicas MACRO-MINERAIS (CÃ¡lcio,
FÃ³sforo, MagnÃ©sio, SÃ³dio, Cloro)â€•, melhoram o metabolismo em geral. OLIGOELEMENTOS (Cobre,
Cobalto, Iodo, ManganÃªs, SelÃ©nio e Zinco), melhoram o metabolismo e defesas orgÃ¢nicas.
AMINOÃ•CIDOS (Metionina, Lisina, Triptofano, Treonina), aumentam o teor proteico e o seu mÃ¡ximo
aproveitamento. L-CARNITINA: promove um melhor aproveitamento da energia e proteÃ-na e aumenta a
massa muscular. Com este corrector garante os aditivos mais importantes na melhoria da performance
desejada no pombo: SACCHAROMYCES BOULLARDII (viÃ¡veis): modelam o â€œpoolâ€• bacteriano
intestinal, melhoram a digestibilidade dos alimentos e reforÃ§am as defesas do organismo. L-CARNITINA:
tem um leve efeito anabolizante sem os efeitos negativos dos anabolizantes, promove um melhor
aproveitamento da energia e proteÃ-na e aumenta a massa muscular. MANANOLIGOSSACÃ•RIDOS:
â€œsequestramâ€• e arrastam para o exterior atravÃ©s das fezes as principais bactÃ©rias causadoras de
distÃºrbios intestinais e mau aproveitamento dos alimentos. Ã•CIDOS ORGÃ‚NICOS: ajudam a digestÃ£o
melhorando o ecossistema digestivo atravÃ©s da diminuiÃ§Ã£o do pH intestinal, conduzindo Ã
diminuiÃ§Ã£o das diarreias. Â ESTE CORRECTOR NÃƒO TEM SUBSTITUTO, NEM SIMILAR A NÃ•VEL
NACIONAL. ApresentaÃ§Ã£o: Embalagens de 800 gr, 2 kg e 4 kg.
InformaÃ§Ã£o

ComentÃ¡rios de Clientes: NÃ£o existe qualquer comentÃ¡rio a este produto.
Por favor faÃ§a o seu LogIn para escrever um comentÃ¡rio.
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