
Pavo Vital
Nova geração de equilibradores
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O seu cavalo não come ração ou come muito pouca quantidade? Se é assim,
fornecer diariamente um equilibrador como Pavo Vital é fundamental.

Nova geração de equilibradores

A Pavo apresenta-lhe uma nova geração de equilibradores. O novo Pavo Vital
é constituído por pellets de pequeno tamanho que contêm todas as vitaminas e
minerais que o seu cavalo necessita. Com ingredientes 100% naturais e
sem aditivos desnecessários. Graças ao complexo especial de oligoelementos
Intellibond®. E ainda é saboroso!

Formulado de acordo com os últimos resultados das
investigações

Oligoelementos como o cobre e o zinco geralmente têm um sabor
desagradável. Intellibond® consegue que o sabor destes oligoelementos seja
liberto no estômago, em vez de na boca do cavalo, pelo que não vão influenciar a
ingestão do produto e não haverá problemas de rejeição devido ao sabor. Pavo
Vital é elaborado com ingredientes naturais como a erva timothy (Phleum pratense
- fleo) e luzerna, o que faz com que o produto seja muito saboroso.

Propiedades importantes

Sem melaço nem cereais

Muito baixo teor em açúcar e amido

100% ingredientes naturais: timothy e
luzerna

Com Intellibond®, oligoelementos de
fácil absorção

Não contém aditivos sintéticos ou
desnecessários

Aplicação

É indicado:

Cavalos que não comem ou comem
menos do que 1,5 kg de ração por dia
Cavalos com dieta baixa em açúcar
Cavalos que necessitam de perder
peso

Conselhos sobre alimentação

Cavalo (600 kg): 100 g por dia
Pónei (300 kg): 50 g por dia

Especificações do produto
Contém
Luzerna
Timothy
Carbonato cálcico
Cloreto de sódio

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 25.000 IE
Vitamina D3 35.000 IE
Vitamina E 6.000 mg
Vitamina B1 400 mg
Vitamina B2 400 mg
Vitamina B6 250 mg
Vitamina C 5.000 mg
Ácido pantoténico 400 mg
Ácido fólico 225 mg

1.050 mg
Niacina 1.050 mg
D-Biotina 20.000 mcg

Durabilidade
Durabilidade 12 mth

Embalagem
Balde 8 kg
Embalagem 20 kg
Embalagem
recarregável

8 kg

Minerais e oligoelementos
Cobre 800 mg
Zinco 2.500 mg
Manganês 3.750 mg
Selênio 10 mg
Iodo 30 mg
Cálcio 1,44 %
Fósforo 0,26 %
Sódio 1,55 %
Potássio 2,13 %
Magnésio 0,12 %

Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica
Intellibond®

Nutrientes
Energia digestível
(ED)

7,8 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,62 EWpa
Energia (ME) 6,6 MJ/kg
Proteína digestível 6,5 %
Proteina bruta 6,5 %
Gordura bruta 2,7 %
Fibra bruta 28,4 %
Cinzas brutas 16,4 %
Açúcar 4,5 %
Amido 0,24 %

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

Conselhos sobre alimentação
 600 kg 300 kg

 100 g
Per day 

50 g Per
day

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

