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www.pavo.net

Suplementos PAVO
deliciosos e saudáveis
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Suplementos Pavo: deliciosos, 
saudáveis e práticos

DELICIOSOS
Dada a alta concentração de elementos activos, os suplementos não costumam ser 
muito apetecíveis e por isso os cavalos recusam-nos. Os suplementos Pavo contêm 
ingredientes de origem natural que asseguram, por um lado, que 
sejam apetitosos para o seu cavalo e, por outro, que todos 
os elementos activos que contêm sejam absorvidos. 
É muito fácil de administrar: é só adicionar a 
quantidade indicada em cima dà porção diária de 
alimento servida ao seu cavalo. 

SAUDÁVEL
Os suplementos Pavo são saudáveis porque não contêm nenhum corante sintético 
nem conservantes como o BHT/BHA. Todos os processos de produção são realizados 
sob um sistema de controlo de pontos críticos APPCC e GMP + , alimentação certifi cada. 

ingredientes de origem natural que asseguram, por um lado, que 
sejam apetitosos para o seu cavalo e, por outro, que todos 
os elementos activos que contêm sejam absorvidos. 
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Eplus

MuscleCare

MuscleBuild

E’lyte

BiotinForte

HealthBoost

MultiVit 15

VitalComplete

Fertile

Mobility
• Apoio à criação de líquido sinovial
• Nutrição para a cartilagem das articulações
• Ajuda ao fortalecimento de tendões e ligamentos

NervControl
• Ajuda a neutralizar a tensão
• Melhor controlo em situações de tensão
• Para cavalos muito sensíveis

• Flexibilidade muscular
• Rendimento a longo prazo
• Antes e durante o exercício físico intensiv

• Quando os músculos estiverem rígidos e tensos
• Recuperação rápida depois do exercício intensivo
•  Para cavalos com tendência a miopatia fi brótica, doença das 

segundas-feiras e rabdomiólise

• Ajuda a desenvolver mais rapidamente a massa muscular
• Contém aminoácidos essenciais
• Fortalece os músculos

• Antes e depois de exercício intensivo
• Em caso de altas temperaturas
• Para estados de transpiração intensa

• Elasticidade e força nos cascos 
• Pêlo saudável e brilhante

• Estimula o sistema imunitário
• Com leveduras e lecitina 
•  Especialmente indicado para cavalos mais velhos

e em baixo de forma.

• Mais vitalidade e maior resistência
• Pêlo mais brilhante e mudança de pêlo mais rápida.
• Energia

• Vitaminas, minerais e oligoelementos
• Enriquece as rações
• Equilibra dietas ricas em cereais

• Incrementa a fertilidade da égua
• Reduz o risco de morte embrionária antecipada
• Agiliza a expulsão pós-nascimento
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Pavo Mobility

Para conseguir movimentos óptimos 
e harmoniosos é importante que as 
articulações funcionem correctamente. 
As cartilagens, o líquido sinovial e os 
ligamentos são os responsáveis pelo 
controlo do movimento do cavalo. 
Alterações nas articulações tais como: 
infl amações, crescimento da cartilagem 
ou o desgaste pelo uso, são muitas vezes 
dolorosas e alteram o correcto movimento 
do cavalo. Isto provoca rigidez, perda de 
vontade para trabalhar e lesões. O Pavo 
Mobility combina Colatech® - à base de 
colagénio - , complexo de glucosamina e 
condroitina, o que contribui para o correcto 
funcionamento das articulações do seu 
cavalo.

ADITIVOS KG

Vitamina C 4.000 mg

Sulfato de glusosamina 75 mg

Sulfato de condroitina 50 gr

Ácido hialurônico 1250 mg

Colagénio hidrolisado 
enzimaticamente

125 g

• Apoio à criação de líquido sinovial

• Nutrição para a cartilagem das articulações

• Ajuda ao fortalecimento de tendões e ligamentos

 INDICADO PARA
• Cavalos seniores (mais de 16 anos) 
• Cavalos com problemas de tendões e articulações
• Cavalos de desporto
• Cavalos jovens, que começam a trabalhar
• Potros propensos a problemas de articulações

4

• Potros propensos a problemas de articulações

ARTICULAÇÕES FLEXÍVEIS

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   
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Pavo NervControl

Os cavalos mais sensíveis stressam 
facilmente em várias ocasiões. O Pavo 
NervControl ajuda a manter a tranquilidade 
dos cavalos de forma natural e, em poucos 
dias, fi cará sensivelmente mais sossegado. 
O Pavo NervControl contém elementos 
activos – magnésio e L-triptofano – muito 
importantes para os neurotransmissores, 
como a serotonina, que aumentam o envio 
de sinais e de informação ao sistema 
nervoso. Graças a ele, a tensão corporal é 
neutralizada com maior rapidez e o cavalo 
relaxa. Tranquilo, calmo e sob controlo 
será muito mais fácil de lidar.

ADITIVOS KG

Vitamina B1 400 mg

Vitamina B2 400 mg

Vitamina B6 200 mg

Vitamina B12  600 mcg

Cobalto (E3) 1,5 mg

Lecitina 20 gr

Magnésio 40 gr

Triptófano 40 gr

• Ajuda a neutralizar a tensão

• Melhor controlo em situações de tensão

• Para cavalos muito sensíveis

 INDICADO PARA
• Cavalos sensíveis
• Cavalos nervosos
•  Cavalos em todas as disciplinas, especialmente em 

doma

CAVALOS MAIS TRANQUILOS

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   
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Pavo Eplus

• Flexibilidade muscular

• Rendimento a longo prazo

• Antes e durante o exercício físico intensivo

 INDICADO PARA
•  Cavalos de desporto, especialmente em doma, concurso 

completo, raide, carruagens e salto de obstáculos.
•  Cavalos propensos a miopatia fi brótica, doença das 

segundas-feiras e rabdomiólise

Mientras está practicando un ejercicio 
físico intenso, el caballo puede sufrir 
una acidifi cación en sus músculos por la 
acumulación de residuos. El suministro de 
Pavo Eplus previene y evita su aparición. 
Pavo Eplus contiene potentes antioxidantes 
que ayudan al caballo a neutralizar estos 
residuos, además proporciona magnesio 
extra, muy útil para la coordinación de los 
músculos. Su caballo se moverá con más 
fl exibilidad y será capaz de entrenarse 
con más facilidad. Suministrar Pavo Eplus 
antes y durante el entrenamiento.

ADMINISTRAR
•  Antes e durante o treino intensivo e em 

concursos.
• Durante o exercício físico intensivo

ADITIVOS KG

Vitamina E 24.000 mg

Vitamina C 14.000 mg

Magnésio 35 gr

Selénio 4,0 mg

6

MAIS RESISTÊNCIA

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   
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Pavo MuscleCare

O trabalho intensivo e o exercício praticado 
de modo irregular podem ser prejudiciais 
aos cavalos. Os músculos acidifi cam e 
fi cam mais rígidos. O Pavo MuscleCare 
cuida da musculatura do cavalo quando 
esta se torna rígida e tensa. O Pavo 
MuscleCare neutraliza resíduos tais 
como o ácido lácteo, pelo que o cavalo 
recuperará mais rapidamente.

ADMINISTRAR
• Depois do exercício físico intensivo

ADITIVOS KG

Vitamina B1 750 mg

Vitamina C 4.000 mg

Colina 620 mg

• Quando os músculos estiverem rígidos e tensos

• Recuperação rápida depois do exercício intensivo

•  Para cavalos com tendência a miopatia fi brótica, 

doença das segundas-feiras e rabdomiólise

 INDICADO PARA
• Cavalos de desporto, todas as disciplinas
• Cavalos que praticam exercícios de forma irregular 
•  Cavalos propensos a miopatia fi brótica, doença das 

segundas-feiras e rabdomiólise

CUIDADO MUSCULAR DO CAVALO

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   

segundas-feiras e rabdomiólise

3 KG  
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Pavo MuscleBuild

•  Ajuda a desenvolver mais rapidamente a massa muscular

• Contém aminoácidos essenciais

• Fortalece os músculos

 INDICADO PARA
• Cavalos jovens que começaram a trabalhar
• Cavalos de desporto depois da recuperação

O treino do cavalo requer muito tempo e 
uma manutenção excelente. Suplementar 
a alimentação com Pavo MuscleBuild 
é imprescindível para esta actividade, 
pois fornece ao animal elementos 
activos essenciais como aminoácidos, 
vitamina E, vitamina C e lecitina. Todos 
estes elementos ajudam a desenvolver a 
desenvolver a massa muscular do cavalo 
mais rapidamente. 
Com um cuidadoso equilíbrio entre o treino 
e uma alimentação adequada conseguirá 
que o seu cavalo tenha um corpo atlético e 
um aspecto mais saudável.

ADITIVOS KG

Vitamina C 14.000 mg

Lisina 30 gr

Methionina 10 gr

Lecitina 8 gr

Leveduras

8

RÁPIDO DESENVOLVIMENTO MUSCULAR

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   
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Pavo E’lyte

Com o suor, o cavalo perde fl uídos e uma 
importante quantidade de sais corporais 
como por exemplo cálcio, sódio, potássio e 
cloro. Em estados de défi ce electrolítico, o 
cavalo retém menos fl uídos, a elasticidade 
da pele diminui e o seu vigor e potência 
também. Administrar Pavo E’lyte antes do 
trabalho aumenta a reserva de fl uídos e 
electrólitos do seu cavalo. Assim, o ácido 
lácteo dos músculos será neutralizado 
com mais rapidez e o ferro no sangue 
restabelecer-se-á mais rapidamente.

ADITIVOS KG

Vitamina C 4.000 mg

Cálcio 7 gr

Magnésio 10 gr

Sódio 90 gr

Potássio 40 gr

Cloreto 140 gr

Dextrose 60 gr

• Antes e depois de exercício intensivo

• Em caso de altas temperaturas

• Para estados de transpiração intensa

MIX DE ELECTRÓLITOS PARA CAVALOS DE DESPORTO

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   
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Pavo BiotinForte

• Elasticidade e força nos cascos 

• Pêlo saudável e brilhante

 INDICADO PARA
• Cavalos com cascos quebradiços e gretados

A solução para cascos quebradiços e 
gretados só se consegue “de dentro para 
fora”. De modo a conseguir os melhores 
resultados, administre continuamente – 4 
meses – o Pavo BiotinForte. O seu cavalo 
obterá, para além de cascos saudáveis e 
fortes, um pêlo brilhante e suave. Para 
além da alta concentração de biotina, 
o Pavo BiotinForte contém todos os 
elementos essenciais para pele e cascos: 
aminoácidos, lecitina, cobre, zinco e 
manganésio e é, por isso, o suplemento 
completo para cuidar dos cavalos que 
apresentem estes problemas.

ADITIVOS KG

Vitamina B6 300 mg

D-Biotina 20.000 mcg

Cobre (E4) 800 mg

Zinco (E6) 4.000 mg

Lecitina 40 gr

Metionina 50 gr

10

CASCOS FORTES E ELÁSTICOS

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   
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Pavo HealthBoost

Algumas vezes, depois de um treino 
cansativo ou de uma doença, o seu cavalo 
sente-se em baixo de forma. Nestas 
situações, Pavo HealthBoost estimula o 
sistema imunitário e proporciona energia 
extra, para além de estimular o equilíbrio 
intestinal. Contém todas as vitaminas, 
minerais e oligoelementos fundamentais 
para o cavalo e é rico em energia de 
disponibilidade rápida. O Pavo HealthBoost 
está especialmente indicado para cavalos 
mais velhos ou em baixo de forma.

ADITIVOS KG

Vitamina A 
(E672)

75.000 IE Niacina 112 mg

Vitamina D3 
(E671)

12.600 IE D-Biotina 4000 mcg

Vitamina E 1.200 mg Cobre (E4) 160 mg

Vitamina K3 4,0 mg Ferro (E1) 660 mg

Vitamina B1 120 mg Zinco (E6) 800 mg

Vitamina B2 120 mg Manganês 
(E5)

260 mg

Vitamina B6 80 mg Cobalto (E3) 2 mg

Vitamina B12 1000 mcg Selénio 
(3b8.11)

1 mg

Vitamina C 3.000 mg Iodo (E2) 2 mg

Ácido 
pantoténico

88 mg Lecitina 6 gr

Colina 2.400 mg Leveduras

Ácido fólico 32 mg

• Estimula o sistema imunitário

• Com leveduras e lecitina 

•  Especialmente indicado para cavalos mais

velhos e em baixo de forma.

 INDICADO PARA
• Cavalos preguiçosos
•  Cavalos que, por causas desconhecidas, 

estão em baixo de forma
• Cavalos que necessitam de mais energia
• Cavalos mais velhos – seniores.

VITALIDADE NATURAL PARA TODOS OS CAVALOS

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

250
125

10 KG   
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Pavo MultiVit 15

• Mais vitalidade e maior resistência

• Pêlo mais brilhante e mudança de pêlo mais rápida.

• Energia

 INDICADO PARA
• Cavalos de concursos
• Cavalos com problemas de pêlo 
• Cavalos adultos - seniores

Um cavalo saudável é um cavalo com 
vida, resistente e de pêlo brilhante, 
mas em alguns momentos podemos 
encontrá-lo em baixo de forma. O Pavo 
MultiVit 15 fornece ao seu cavalo um 
complexo vitamínico-mineral que o põe 
de novo em boa forma. Este suplemento 
dietético completo contém uma mistura 
de vitaminas e antioxidantes como as 
vitaminas A, E e C.

ADITIVOS KG

Β-caroteno 500mg Vitamina B12 3.000 mcg

Vitamina A 
(E672)

350.000 IE Vitamina C 14.000 mg

Vitamina D3 
(E671)

35.000 IE Ácido 
pantoténico

400 mg

Vitamina E 7.500 mg Colina 10.000 mg

Vitamina K3 10 mg Ácido fólico 80 mg

Vitamina B1 400 mg Niacina 500 mg

Vitamina B2 400 mg D-Biotina 10.000 mcg

Vitamina B6 200 mg

12

VITALIDADE E RESISTÊNCIA

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   
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Pavo VitalComplete

• Vitaminas, minerais e oligoelementos

• Enriquece as rações

• Equilibra dietas ricas em cereais 

 INDICADO PARA 
• Cavalos soltos em quintas.
• Cavalos com dietas simples de grãos e misturas. 
• Cavalos alimentados só com cereais.

O Pavo VitalComplete é o suplemento 
ideal para as dietas pobres em vitaminas 
e minerais. Se o seu cavalo faz pastagens 
e não come nenhuma ração, o pasto não 
lhe proporciona a quantidade sufi ciente 
de vitaminas e minerais que ele necessita. 
O Pavo VitalComplete é a solução perfeita 
para cavalos em estábulo com uma dieta 
muito básica ou uma dieta muito rica em 
cereais – aveia -, o Pavo VitalComplete 
fornece o equilíbrio de vitaminas, minerais 
e oligoelementos que proporcionará ao seu 
cavalo tudo o que necessita.

ADITIVOS KG

Vitamina A 187.500 IE D-Biotina 20.000 mcg

Vitamina D3 40.000 IE Cobre 500 mg

Vitamina E 7.500 mg Ferro 2.000 mg

Vitamina K3 80 mg Zinco 2.500 mg

Vitamina B1 400 mg Manganês 1.300 mg

Vitamina B2 400 mg Cobalto 5 mg

Vitamina B6 250 mg Selénio 5 mg

Vitamina B12 3500 mcg Iodo 20 mg

Vitamina C 5.000 mg Cálcio 95 gr

Ácido 
pantoténico

450 mg Fósforo 5 gr

Colina 10.500 mg Sódio 15 gr

Ácido fólico 225 mg Potássio 11 gr

Niacina 1.050 mg Magnésio 35 gr

SUPLEMENTO DIÁRIO VITAMÍNICO-MINERAL

 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

10 KG   20 KG   



Pavo Fertile

O Pavo Fertile está especialmente 
desenhado para potencializar a fertilidade 
da égua ao estimular o seu cio. Para além 
de extra vitamina E, o Pavo Fertile contém 
uma alta concentração de beta caroneto 
e oligoelementos. Com Pavo Fertile verá 
melhorias na fertilidade da sua égua. Para 
além disso, o Pavo Fertile reduz o risco 
de uma morte embrionária antecipada e 
agiliza a expulsão pós-nascimento.

ADITIVOS KG

Β-caroteno 4.000 mg

Vitamina E 10.000 mg

Vitamina C 5.000 mg

Ácido fólico 300 mg

Cobre 250 mg

Zinco 1300 mg

Manganês 1100 mg

• Incrementa a fertilidade da égua

• Reduz o risco de morte embrionária antecipada

• Agiliza a expulsão pós-nascimento

 INDICADO PARA
• Éguas com problemas de fertilidade.

ÉGUAS FÉRTEIS
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 CAVALO PONY
 600 KG 300 KG

MODO DE EMPREGO
GRAMAS POR DIA

100
50

3 KG   
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Os suplementos Pavo contêm grânuos em três cores diferentes: verde, castanho e branco.

VERDE - BASE
Todos os suplementos contêm os grânulos verdes. São uma combinação de vitaminas, minerais e oligoelementos. 
Cada suplemento contém uma combinação específi ca destes elementos. A combinação dos grânulos verdes, 
castanhos e brancos defi ne o produto acabado. Pode encontrar informação mais detalhada no sítio web da Pavo: 
www.pavo.net

CASTANHO - LECITINA
O grão castanho contém lecitina e óleo de lino, constituindo uma combinação perfeita de óleos vegetais. A lecitina 
contém grande quantidade de fosfolípidos polinsaturados, tais como os ácidos gordos Omega 3 e Omega 6 que 
são também muito importantes para o correcto funcionamento das células do corpo. Além disso, a lecitina é bem 
conhecida pelo seu efeito redutor do stress na nutrição humana. Utiliza-se também em cavalos que apresentam 
úlceras gástricas pois neutraliza a acidez do estômago. A lecitina contribui ainda para melhorar a qualidade da 
camada córnea dos cascos.
 
BRANCO - VITAMINA C
A vitamina C ou ácido L-ascórbico, é uma das vitaminas mais estudadas na nossa alimentação. É muito 
importante, pois actua em mais de 800 processos do organismo. Em condições normais, cavalos e póneis 
são capazes de produzir vitamina C, contrariamente aos humanos, que não têm essa capacidade. Em certas 
situações, um fornecimento extra de vitamina C é muito benéfi co para o cavalo, como por exemplo, em 
competições stressantes, exercício físico prolongado e em situações em que o animal não se encontra a 100%, 
como no momento da mudança de pêlo. Utiliza-se farinha de trigo como excipiente da vitamina C pois dá ao 
grânulo um aroma neutro e a cor branca.

A composição exacta dos ingredientes dos produtos pode variar ligeiramente. A composição vigente pode ser 
consultada na nossa página da internet, em www.pavo.net

DOPING
Em caso de dúvidas relativamente à utilização dos suplementos no que concerne às normas e regulamento 
anti-doping, convidamo-lo a consultar a página da internet da Pavo. Lá encontrará a informação mais actualizada 
sobre os produtos que estão ou não permitidos em cada país.
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quality
health
passion

www.pavo.n
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QUALIDADE
... porque Pavo utiliza as melhores matérias-primas e os nutrientes 
da mais alta qualidade, para além de deter muitos anos de 
experiência no âmbito da alimentação e da assessoria equina.

SAÚDE
... porque o objectivo da Pavo é contribuir para a saúde dos 
cavalos

PAIXÃO
... porque a equipa humana da Pavo tem verdadeira paixão pelos 
cavalos e a sua alimentação
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NANTA
Estação - Rio de Galinhas
Apdo. 2
464-909 MARCO DE CANAVESES
T. 255 538 220
F. 255 538 221
E. nanta@nutreco.com

Cortesia da

feeding excellence

PAVO GROOMINGTEAM

Como proprietário de um cavalo, a Pavo quer partilhar 
consigo os seus conhecimentos sobre a alimentação 
e a saúde. Por isso criamos a “GroomingTeam”: os 
membros da GroomingTeam são especialistas na 
área da alimentação equina. Peça à “GroomingTeam” 
qualquer informação relacionada com a alimentação e a 
saúde do seu cavalo. 

www.pavo.net

 A artista holandesa Marli Hommel fez dos cavalos a sua 
fonte de inspiração. As suas pinturas expressam a intensa 

admiração que lhe despoletam tão nobres criaturas. Ao visitar 
a sua página da internet poderá ver uma grande variedade de 

pinturas que ilustram o cavalo em todos os seus estados físicos e 
emocionais. O seu modo de refl ectir cada um destes momentos é tão 
real que quase se podem tocar.

 www.marlihommel.com 

MARLI HOMMEL
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