Pavo Ease&Excel
Muesli para o mais alto nível de desempenho

Os cavalos que treinam ao mais alto nível necessitam de energia e proteína em
valores elevados, mas sem aplicar qualquer pressão desnecessária no sistema
gastrointestinal. Pavo Ease&Excel é um muesli rico em fibras com substâncias
neutralizadoras do ácido gástrico e de alto valor energético para todos os cavalos e
póneis de desporto.
Pavo Ease&Excel: muesli inovador para o mais alto nível de
desempenho
Pavo Ease&Excel é um muesli para cavalos com sensibilidade gastrointestinal. É
especialmente formulado para cavalos de desporto em todas as disciplinas,
sujeitos a esforços intensos no mais alto nível de desempenho. É um alimento
concentrado altamente calórico, rico em energia de libertação lenta, derivada a
partir de fibras fáceis de digerir (cascas de soja, polpa de beterraba e luzerna) e
óleos vegetais extraídos de cereais. O elevado teor de óleo em combinação com os
ácidos gordos ómega 3 e 6 proporcionam uma resistência máxima e um brilho
incrível.
Além disso, Pavo Ease&Excel tem um teor muito reduzido de açúcar e amido. Os
cavalos não ficam mais quentes, mas continuam a trabalhar durante mais tempo.
Isto torna o Pavo Ease&Excel especialmente adequado para cavalos nervosos e
em situações stressantes. O em proteína de alta qualidade (lisina e metionina)
assegura que os músculos recuperam mais rapidamente após o treino.
Efeito neutralizante do ácido gástrico
Cerca de 60% de todos os cavalos de desporto têm um estômago sensível.
Especialmente para estes cavalos, o Pavo Ease&Excel contém uma mistura única
de substâncias neutralizantes de ácido gástrico, beta-glucanos e pré e probióticos.
Estas substâncias apoiam a manutenção da acidez normal no estômago e
neutralizam o ácido gástrico. Além disso, esta mistura assegura que os alimentos
não passam pela parede intestinal demasiado depressa e protege a parede do
estômago de salpicos do ácido gástrico. Os pré e probióticos promovem uma flora
intestinal equilibrada.
Highlight als tip:
O seu cavalo tem um estômago sensível? Nesse caso, é importante ajustar não só
a sua dieta, como assegurar a sua gestão.
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Especificações do produto
Contém
Casca de soja
Casca de aveia
Luzerna
Óleo de soja
Polpa de beterraba
Trigo
Farinha de soja
Melaço
Linhaça
Farinha baixa de trigo
Carbonato cálcico
Cloreto de sódio
ß-Glucanos
Goma arábica

Embalagem
Embalagem
Nutrientes
Energia (EWpa)
Energia digestível
(ED)
Energia (ME)
Proteina bruta
Gordura bruta
Fibra bruta
Cinzas brutas
Açúcar
Amido
Cálcio
Fósforo
Sódio
Magnésio

15 kg
0,95 EWpa
13 MJ
11,1 MJ/kg
11,05 %
13,0 %
10,5 %
18,0 %
8,0 %
6,0 %
8%
1,2 %
0,6 %
0,3 %
0,4 %

Conselhos de conservação
Armazenar em local fresco, seco e
protegido da luz. Fechar bem depois de
utilizar.
Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A
13.000 IE
Vitamina D3
1.300 IE
Vitamina E
375 mg

Durabilidade
ver embalagem
Minerais e oligoelementos
Cobre
65 mg
Ferro
65 mg
Zinco
150 mg
Manganês
55 mg
Cobalto
1,0 mg
Selênio
0,3 mg
Iodo
1,2 mg
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Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica
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