
Pavo FibreBeet
A melhor ajuda possível para a recuperação
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Manter a condição física de alguns cavalos pode ser complicado, pois tendem a
perder peso e a perder músculos e alimentá-los com ração de forma complementar
nem sempre é a solução.

O seu cavalo em perfeitas condições com Pavo FibreBeet

Pavo FibreBeet foi desenvolvido especialmente para cavalos e pôneis em más
condições corporais.

É uma combinação especial composta por SpeediBeet (flocos de beterraba), alfafa
e fibra de farelo de soja altamente digestível, com um toque de feno-grego que
melhora a palatabilidade. A proteína de alta qualidade de alfafa faz do FibreBeet o
suplemento de forragem ideal para que cavalos magros, fracos e de aparência
pobre recuperem uma condição física perfeita. O Pavo FibreBeet não contém
nenhum tipo de cereal e o seu teor de açúcar e amido é muito baixo, por isso
também é ideal para cavalos sensíveis ao açúcar.

DICA: CERTIFIQUE-SE DE QUE O SEU CAVALO OBTÉM VITAMINAS E
MINERAIS SUFICIENTES!

Pavo FibreBeet é classificado como forragem, não contém vitaminas e minerais
adicionados. Adiciona Pavo FibraBeet apenas como um complemento à sua
forragem? Nesse caso, é aconselhável complementar a dieta do seu cavalo com
vitaminas e minerais, como Pavo Vital.

Disponível em embalagens de 15 kg

Propiedades importantes

Combinação das superfibras de
SpeediBeet  e luzerna
Ajuda na recuperação da condição
física e da musculatura
Muito baixo conteúdo em açucar e
amido

Aplicação

Ideal para cavalos com uma condição
física pobre e para cavalos de
desporto e lazer com uma
musculação insuficiente
Pavo FibreBeet é recomendável como
substituto temporário ou permanente
da forragem de baixa qualidade
Ideal para prevenir a desidratação
depois de um exercício intenso
Recomendável para cavalos séniores,
junto com Pavo 18 Plus

Conselhos sobre alimentação

Pavo FibreBeet deve ser administrado
húmido. Coloque o produto de molho
durante 15 minutos em água tépida, ou
45 minutos em água fria, numa
proporção de 1:3 (Pavo FibreBeet: água)

Recomendação diária: 100 g / 100 kg
de peso vivo
Quantidade máxima 1 kg / 100 kg de
peso vivo

Medidor

1 medidor Pavo de FibreBeet contém
aproximadamente 1, 140 kg (peso em
seco)
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Especificações do produto
Contém
Polpa de beterraba
Luzerna
Casca de soja*
Linhaça
Melaço
Fenogreco (alholva)
*Produzido a partir de sementes de soja
geneticamente modificado

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

Embalagem
Embalagem 15 kg

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1 %
Fósforo 0,2 %
Sódio 0,1 %
Potássio 1,4 %
Magnésio 0,2 %

Nutrientes
Energia digestível
(ED)

11,0 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,88 EWpa
Energia (ME) 9,4 MJ/kg
Proteina bruta 11 %
Gordura bruta 3 %
Fibra bruta 22 %
Cinzas brutas 10 %
Açúcar 5 %
Amido 3 %

Durabilidade
Embalagem 12 mth
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