
Pavo Performance
Alimento em pellet para um nível máximo de desempenho
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O Pavo Performance foi desenvolvido especificamente para que os cavalos de
desporto tenham o melhor desempenho, a máxima resistência e uma pelagem
brilhante. Os cavalos que precisam de ter um desempenho ao mais alto
nível (nível de energia alto) necessitam de energia e proteína, em valores diários
mais elevados, quando comparados com cavalos em trabalho
médio. A composição única deste alimento permite que os cavalos de topo
obtenham a sua energia para um esforço prolongado a partir, principalmente, de
fibras e gorduras saudáveis, em vez de fontes de açúcar e amido, como os cereais.
Desta forma, o seu atleta de topo obtém todos os nutrientes para ter o máximo
desempenho sem o risco de “aquecer”!

Vitamina E natural

Sabia que os cavalos não têm capacidade de absorver vitamina E sintética
indefinidamente? É por esse motivo que Pavo Performance contém vitamina E
parcialmente natural, bem como antioxidantes naturais que são 100% absorvíveis
e, por conseguinte, são muito mais eficazes. Estes dois elementos juntos
contribuem para que os músculos do cavalo de desporto estejam em ótimas
condições e também ajudam o corpo do cavalo a eliminar toxinas dos músculos
mais rapidamente, prevenindo assim as dores musculares ou acidificação.

Eletrólitos para uma recuperação mais rápida

Os cavalos de desporto suam não só no Verão, mas também durante todo o ano,
se estiverem a trabalhar arduamente. Por isso, Pavo Performance também contém
eletrólitos, que são sais presentes naturalmente no organismo, tais como sódio,
cloreto e potássio, que se perdem através do suor. É importante suplementar com
estes nutrientes, porque desempenham um papel crucial na recuperação e bom
funcionamento dos músculos.

Flora intestinal e intestino saudáveis

O alimento em pellet Pavo Performance contém fibras facilmente digestíveis. Os
prebióticos adicionados contêm propriedades benéficas que contribuem para uma
digestão saudável e uma flora intestinal estável.

Descarrega Folheto Pavo Sports
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Especificações do produto
Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

13,5 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.94 EWpa
Proteína digestível 9,5 %
Proteina bruta 15 %
Lisina 0,7 %
Metionina 0,23 %
Gordura bruta 9,5 %
Fibra bruta 12,5 %
Cinzas brutas 11 %
Açúcar 5 %
Amido 16,5 %
Cálcio 1.1 %
Fósforo 0,45 %
Sódio 0,75 %
Potássio 0,8 %
Magnésio 0,75 %

Minerais e oligoelementos
Cobre 65 mg
Ferro 120 mg
Zinco 260 mg
Manganês 165 mg
Selênio 0,8 mg
Iodo 1,0 mg

Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica

Conselhos sobre alimentação
Deverá ter sempre água à disposição
450g por 100 kg de peso corporal por dia

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 15.000 IE
Vitamina D3 2.500 IE
Vitamina E 540 mg
Vitamina K3 3 mg
Vitamina B1 18 mg
Vitamina B2 12 mg
Niacinamida 30 mg
Ácido pantoténico 21 mg
Vitamina B6 10 mg
D-Biotina 525 mcg
Ácido fólico 8 mg

Durabilidade
ver embalagem

Contém
Cevada
Aveia
Farinha baixa de trigo
Bagaço de girassol extratado
Luzerna
Melaço
Linhaça
Casca de soja
Óleo de soja
Farinha de soja
Cloreto de sódio
Carbonato cálcico
Óxido de magnésio
Fosfato monocálcico
Levedura de cerveja
CellProtect

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