
Pavo SpeediBeet
Flocos de polpa de beterraba de hidratação rápida
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O Pavo SpeediBeet tem uma fibra saudável que ajuda o correto funcionamento do
sistema digestivo. Consiste em polpa de beterraba açucareira sem incorporação de
melaços e sem qualquer aditivo. O Pavo SpeediBeet foi submetido ao nosso
processo de cocção patenteado para conseguir um alimento complementar
premium para cavalos. Pode ser hidratado rapidamente, em 10 minutos, tanto em
água quente como fria. Muito cómodo, fácil de usar e saudável para todos os
cavalos.

Propiedades importantes

Fibra saudável com efeito prebiótico
Promove um trânsito intestinal adequado
Muito baixo teor de açúcar, não contém melaço

Aplicação

Indicado para a dieta de cavalos que sofrem de:

Laminite, EMS (Síndrome Metabólico Equino), resistência à
insulina - devido ao seu menor conteúdo em frutose que o
feno/erva
Condição corporal deficiente
Cavalos sénior com má dentadura – substituição parcial
para a forragem
Cavalos de competição - excelente libertação lenta de
energia que mantém o cavalo hidratado
Muito palatável, bom para cavalos caprichosos na comida

Especificações do produto
Contém
Flocos de polpa de beterraba sem açúcar

Minerais
Cálcio 1,0 %
Fósforo 0,1 %
Potássio 0,24 %
Magnésio 0,3 %

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

12,0 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,96 EWpa
Energia (ME) 10,2 MJ/kg
Proteína digestível 4,2 %
Proteina bruta 4,2 %
Gordura bruta 2,1 %
Fibra bruta 16,0 %
Cinzas brutas 6,2 %
Açúcar 5,0 %
Amido 0,0 %

Durabilidade
Embalagem 12 mth

Embalagem
Embalagem 15 kg

Conselhos sobre alimentação
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Cavalo saudável 0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg

Cavalo com baixa condição corporal e
problemas de dentes

0,8 kg 1,6 kg 2,4 kg
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