
Pavo DailyFit
Biscoito diário vitaminado enriquecido com plantas e flores
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O seu cavalo come pouca ou nenhuma ração? Está o dia todo na pastagem? Se é
assim, é importante administrar-lhe vitaminas e minerais diariamente. Se a dieta do
seu cavalo consiste apenas em forragem ou pastagem, a quantidade de vitaminas
e minerais ingerida não será suficiente.

Tablete de vitaminas e minerais para cavalos e póneis

Pavo DailyFit é uma saborosa tablete que contém todas as vitaminas e
oligoelementos necessários para o seu cavalo, diariamente. É adequado a todos os
tipos de cavalos e póneis porque contém os nutrientes, sem calorias em excesso.
Pavo DailyFit não contém cereais e possui um baixo teor em amido e em açúcares.
Além disso, as tabletes estão enriquecidas com prébióticos, para melhorar a flora
intestinal e contém diferentes flores e plantas, que suportam o sistema imunitário:
malmequer-dos-brejos, dente-de-leão, calêndula e urtiga.

Vitaminas e oligoelementos

Uma tablete de Pavo DailyFit contém todas as vitaminas e oligoelementos que um
cavalo adulto necessita diariamente. As tabletes não contém minerais? Geralmente
dizemos vitaminas e minerais, mas o correcto, e o que realmente necessitamos,
são vitaminas e oligoelementos. A definição de oligoelementos é bastante alargada
e são realmente importantes para os cavalos. Os oligoelementos mais importantes
são cobre, zinco, manganês, selénio e iodo.  

Plantas e Flores Pavo DailyFit

Na natureza, os cavalos comem vários tipos de ervas, flores, árvores e arbustos.
Desta forma, não só ingerem as vitaminas, minerais e oligoelementos que
necessitam, como também substâncias benéficas para a sua saúde. Incorporámos
plantas e flores na Pavo DailyFit, para estimular a saúde do seu cavalo.

Flores e Plantas Função
Malmequer-dos-

brejos
O malmequer-dos-brejos promove a
saúde dos vasos sanguíneos e do trato
gastrointestinal, para além de possuir um
efeito calmante e estimulante do sistema
imunitário.  

Dente-de-leão
O dente-de-leão tem um efeito depurante
do sangue e promove a saúde do fígado
e da pele dos cavalos.

Calêndula A calêndula favorece a digestão e tem
um efeito suavizante da pele.

Urtiga A urtiga estimula a saúde da pele e dos
rins. Possui um efeito antibacteriano e
depurante do sangue, minimiza as
reações alérgicas e tem propriedades
anti-inflamatórias.
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Especificações do produto
Contém
Erva
Timothy
Polpa de maçã seca
Farinha de girassol
Melaço
Linhaça
Ervilha
Cloreto de sódio
Mix de ervas 2.5% (Taraxacum officinale,
Calendula officinalis, Crataegus, Urtica)
Levedura de cerveja
Carbonato cálcico
Fosfato monocálcico

Embalagem
4,2 kg (30
brickets)
12,5 kg (90
brickets)

Durabilidade
9 mth

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

8,7 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.7 MJ/kg
Energia (ME) 7,4 MJ/kg
Proteina bruta 14.5 %
Gordura bruta 4,3 %
Fibra bruta 18,9 %
Cinzas brutas 14,8 %
Açúcar 8,5 %
Amido 4,8 %
Cálcio 2,4 %
Fósforo 0.6 %
Sódio 0.3 %
Magnésio 0,16 %

Minerais e oligoelementos
Cobre 608 mg
Zinco 1.900 mg
Manganês 2.850 mg
Selênio 7,60 mg
Iodo 22,80 mg

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 19.000 iE
Vitamina D3 26.600 IE
Vitamina E 4.560 mg
Vitamina B1 304 mg
Vitamina B2 304 mg
Niacinamida 800 mg
Ácido pantoténico 305 mg
Vitamina B6 190 mg
D-Biotina 15.200 mcg
Ácido fólico 171 mg
Vitamina C 3.800 mg

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

Conselhos sobre alimentação
 

Advice DailyFit Briquet /
day

Kg Pony(200 kg - 300 kg) 0,5

(400 kg - 600 kg) 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

