
Pavo Care4Life
Multipartículas com plantas para manter o seu cavalo saudável e com vitalidade
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Numa perspetiva nutricional, Pavo Care4Life contém tudo o que consideramos
necessário para melhorar a saúde do seu cavalo. A fórmula deste extraordinário
alimento consiste em ingredientes naturais de elevado teor em fibra, ácidos gordos
ómega 3 e 6, leveduras, onze tipos diferentes de plantas e ervas e vitaminas e
minerais fornecidos em forma orgânica (quelatos).

O Pavo Care4Life  não contém substâncias desnecessárias que sobrecarreguem o
sistema. O seu conteúdo em açúcar e amido é de apenas 8%! Não contém cereais
nem subprodutos de cereais e está livre de melaço, glúten e aveia. Pavo Care4Life,
a escolha perfeita para todos os cavalos.

Propiedades importantes

Contém 11 plantas diferentes
Não contém cereais nem melaço 
Teores de açúcar e amido muito baixos
Com oligoelementos quelados

Aplicação

Para cavalos com excesso de peso
Para reduzir açúcar e amido na dieta
Para cavalos quentes
Para recuperação após uma doença ou lesão 
Recomendação média 170 g/dia por cada 100 kg de peso
vivo
A quantidade a administrar dependerá do pasto disponível,
da forragem e do tipo de trabalho 

Para cavalos que comem demasiado rápido recomendamos
alimentar Care4life como um mash ou misturado com Pavo
Dailyplus. Para fazer um mash, adicione água e deixe
demolhar por uma hora. Depois de uma hora, o seu cavalo
poderá comer uma deliciosa e saudável refeição.
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Especificações do produto
Contém
Bagaço de girassol
Flocos de soja tostada
Mix de ervas
Óleo de soja
Flocos de ervilha
Cloreto de sódio
Erva
Carbonato cálcico
Flokos de cenoura
Óxido de magnésio
Fosfato monocálcico
Óleo de semente de linho
Luzerna
Polpa de maçã seca
Cascas de girassol
Linhaça
Levedura de cerveja

Embalagem
Embalagem 15 kg
Embalagem 3 kg

Durabilidade
Embalagem 6 mth

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

9.5 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,74 EWpa
Energia (ME) 8,1 MJ/kg
Proteína digestível 109 gr/kg
Proteina bruta 13,2 %
Gordura bruta 5,8 %
Fibra bruta 24,8 %
Cinzas brutas 11,1 %
Açúcar 4 %
Amido 3,6 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1,5 %
Fósforo 0,37 %
Sódio 0,64 %
Potássio 1,42 %
Magnésio 0,66 %
Cobre 80 mg
Ferro 150 mg
Zinco 250 mg
Manganês 150 mg
Selênio 0,9 mg
Iodo 1,5 mg

Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 32.000 IE
Vitamina D3 3.600 IE
Vitamina E 600 mg
Vitamina K3 6 mg
Vitamina B1 50 mg
Vitamina B2 40 mg
Vitamina B6 20 mg
Ácido pantoténico 27 mg
Ácido fólico 15 mg
Niacina 50 mg
D-Biotina 500 mcg

Conselhos de conservação
Armazenar em local fresco, seco e
protegido da luz. Fechar bem depois de
utilizar.

 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Cantidade 0,3 kg 0,7 kg 1,0 kg
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