
Pavo HayChunks
Saudável snack de feno para entreter o cavalo na boxe e durante o transporte
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Comer forragem é o mais importante para a nutrição de um cavalo. De uma forma
natural, fazem-no durante 16 horas ao longo do dia, em média. Se o seu cavalo
não tem a oportunidade de a comer durante todo o dia, porque passa muito tempo
na boxe, pode ficar aborrecido. Com isto manifestam os conhecidos vícios das
boxes como bater e dar coices à porta, engolir ar (aerofagia) ou birra de urso. O
seu cavalo aborrece-se? Passa mais de 8 horas diárias na boxe? Transporta-o
com frequência no reboque? Nesse caso, dê ao seu cavalo Pavo HayChunks: o
snack saudável que proporciona entretenimento e atividade adicional ao seu
cavalo.

Pavo HayChunks: saudável snack de forragem para cavalos

Pavo HayChunks é ideal para administrar de forma adicional á forragem, como um
snack ou recompensa saudável depois do trabalho, ou para proporcionar uma
distração adicional. Os HayChunks (porções) são cilindros comprimidos, do
tamanho de uma lata de refresco, e são feitos de feno de erva. Este feno de erva é
proveniente da Alemanha e é colhido em prados montanhosos. Isto significa que
este feno ecológico é colhido em pastagens não fertilizadas, é de uma qualidade
constante e possuí um baixo valor calórico, pelo que HayChunks é seguro para
todo tipo de cavalos e póneis, incluindo cavalos sensíveis ao açúcar ou propensos
à obesidade, mas que precisam de um aporte de fibra extra e de entretenimento.

Mantém o seu cavalo só à base de forragem (erva e/ou feno) e Pavo
HayChunks? Então não se esqueça de equilibrar e proporcionar vitaminas,
minerais e oligoelementos com Pavo Vital

Conselhos para administrar Pavo HayChunks:

Pavo HayChunks é um produto muito versátil. Pode ser administrado de diversas
formas: no chão, junto com a ração ou através de uma rede. Quanto mais difícil for
para o cavalo comê-lo, mais tempo irá estar entretido. Assim, o cavalo obterá fibra
adicional e estará feliz e ocupado durante muito tempo.

Propiedades importantes

Saudável snack de forragem
Para atividade adicional /
entretenimento
Elaborado com feno de ervas alemãs
Sem cereais nem melaços
Baixo teor em açúcar
Promove a produção de saliva
Muito saboroso
Pode ser conservado até 2 anos (com
a embalagem fechada e armazenada
em local fresco e seco)

Aplicação

Numa rede para feno: introduzir na
rede 3 ou 4 HayChuncks, se a rede
for muito grande acrescentar um
pouco de feno
No chão ou esconder alguns entre o
feno como surpresa
Na mão
No comedouro (funciona muito bem
para manter o seu cavalo tranquilo na
hora da refeição!)

Ter em conta que: com os cavalos que o
testaram, pudemos comprovar que
realmente gostam bastante de Pavo
HayChunks. Quando lhes dá a escolher
entre feno normal e um Pavo HayHunck,
todos vão primeiro ao Pavo Hay Chunks!

Conselhos sobre alimentação

Apto para todos os cavalos e póneis,
em qualquer dieta
Ideal para cavalos sensíveis ao pó e
ao mofo
Como forragem adicional para
cavalos estabulados
Para cavalos aborrecidos / que
mostram vícios
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Especificações do produto
Contém
de feno dos prados
(seco a altas
temperaturas,
granulado)

99 %

Óleo de soja 1 %
Energia (EWpa) 0,54 EWpa
Energia (ME) 5,1 MJ/kg

Embalagem
Embalagem 14 kg

Durabilidade
Embalagem 12 mth

Resultados garantizados
Energia (EWpa) 0,48 MJ/kg
Proteina bruta 8,8 %
Gordura bruta 2,8 %
Fibra bruta 24,8 %
Cinzas brutas 9,5 %
Açúcar 6 %
Amido -

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,46 %
Sódio 0,16 %
Magnésio 0,19 %

Conselhos sobre alimentação
Deverá ter sempre água à disposição

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