
Pavo ReHydrate
Bebida desportiva reconstituinte para cavalos
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Os cavalos que se exercitam intensamente e/ou transpiram muito, não só perdem
líquidos, como também minerais eletrólitos, como o sódio, cloro e potássio.
Quando esta perda não é reposta a tempo, o cavalo pode desidratar-se e sofrer um
equilíbrio negativo de eletrólitos, o que resultará numa perda de energia e falta de
vontade para trabalhar. Pavo ReHydrate é a bebida desportiva concentrada ideal
para cavalos, que assegura uma reposição imediata de eletrólitos, líquidos e
energia e, como resultado, o seu cavalo recuperará mais rapidamente depois de
um exercício intenso.

Bebida desportiva com eletrólitos e glucose

A apresentação líquida de Pavo ReHydrate não só é única como também a perfeita
combinação de eletrólitos e um alto nível de glucose que asseguram que este
suplemento seja a bebida desportiva ideal para ajudar o seu cavalo a recuperar
rapidamente do exercício intenso e/ou da transpiração excessiva. A rápida
reposição de eletrólitos garante que o equilíbrio líquido e eletrólitico seja reposto
rapidamente. Este equilíbrio é essencial para o correto funcionamento das funções
corporais normais, como a regulação da temperatura corporal e da circulação.

O aporte de glucose em Pavo ReHydrate proporciona um boost de energia e
assegura uma boa absorção dos eletrólitos. Neste sentido, um nível de glucose
bem equilibrado, estimula a absorção de líquidos e eletrólitos por parte do corpo e,
como consequência, o seu cavalo poderá transformar a energia proporcionada
mais rapidamente e utilizá-la. Ao administrar Pavo ReHydrate estimulará o
mecanismo natural da sede do cavalo e como tal os fluidos corporais necessários
serão repostos novamente.

Vários métodos para proporcionar Pavo ReHydrate

Pode administrar Pavo ReHydrate ao seu cavalo de várias formas, dependendo do
que gosta mais e da rapidez com que necessite dos efeitos. Pode dissolver o
produto em água potável ou juntar diretamente na comida do cavalo. O seu cavalo
nega-se a comer ou a beber? Neste caso, administrar diretamente a solução na
boca com uma seringa.

1. Dissolver em água potável
2. Juntar à comida (ração)
3. Seringas diretamente na boca do cavalo
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Especificações do produto
Contém
Glicose (Dextrose monohidratada)
Cloreto de sódio
Cloreto de potássio
Sulfato de magnésio
Fosfato trissódico

Conselhos sobre alimentação
Veja o manual
Deverá ter sempre água à disposição
Compensação da perda de electrólitos
em caso de transpiração intensa (Uso:
1-3 dias)

Aditivos / kg
Aditivos tecnológicos
Ácido cítrico (E330) 30.000 mg
Sorbato de potássio
(E202)

2.000 mg

Aditivos sensoriais: Substâncias
aromáticas
Cheiro de maçã II 12.000 mg
Caramelo (E150C) 9.000 mg

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

Resultados garantizados
Proteina bruta 0,2 %
Gordura bruta 1,1 %
Fibra bruta 0,0 %
Cinzas brutas 38,9 %
Açúcar 19,0 %
Cálcio 0,0 %
Fósforo 0,61 %
Magnésio 0,36 %
Sódio 3,26 %
Potássio 2,6 %
Cloreto 5,3 %
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