
Pavo EasyMix
Muesli rico em fibra para “easy keepers”
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Pavo EasyMix é um muesli com alto teor de fibra, sem cereais nem melaço, pelo
que contém uma pequena quantidade de açúcar e amido e aporta pouca energia.
Pavo EasyMix é indicado para cavalos de ócio, mas especialmente para cavalos
sensíveis ao açúcar, que precisam de uma dieta “grain free” sem grãos de cereais,
e para easy keepers (cavalos com tendência para o excesso de peso).

Os cavalos e póneis que não são montados ou realizam um exercício ligeiro não
costumam precisar de um aporte extra de energia. Pavo EasyMix, além de ter um
baixo nível energético, também se caracteriza por ter um baixo teor de açúcares e
amido. Pavo EasyMix não contém grãos de cereais nem melaço (“grain free”) e
fornece todas as vitaminas e minerais de que o seu cavalo precisa.

Sem cereais e com um nível muito baixo de açúcar e amido

Pavo EasyMix tem um teor muito baixo de açúcar e amido, pelo que é
especialmente adequado para póneis e cavalos sensíveis aos açúcares ou que
sejam propensos ou sofram de transtornos metabólicos (p. ex., laminite, PPID,
PSSM). Graças a este tão baixo teor de açúcar e amido, Pavo EasyMix aporta
muito pouca energia, o que permite que o seu pónei ou cavalo não fique muito
quente, mas também que não ganhe peso extra.

Desfruta sem pecar!

A recomendação da quantidade de alimento diário de Pavo EasyMix é
relativamente baixa, pois contém uma alta concentração de vitaminas e
oligoelementos. Como resultado, basta dar uma pequena quantidade para
satisfazer as necessidades diárias do seu cavalo. Pavo EasyMix é muito rico em
fibra, o que o torna muito volumoso em comparação com o peso fornecido, pelo
que o seu cavalo desfrutará mais da refeição. Este alto teor de fibra não só é
benéfico pelo seu grande volume, como também favorece a mastigação, o que
promove uma maior produção de saliva, que é muito importante para uma digestão
saudável.

Fibra saudável e muito mais!

Além do alto teor de fibras saudáveis, Pavo EasyMix é enriquecido com prebióticos
para favorecer uma digestão saudável. Contém também sementes de linhaça como
fonte de ácidos gordos ómega 3 e 6, o que faz do Pavo EasyMix não só uma
refeição deliciosa para o seu cavalo ou pónei, como também um complemento
saudável à ração.

Ficha do produto >
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Especificações do produto
Contém
Erva
Luzerna
Polpa de maçã seca
Bagaço de sementes de linho
Óleo de semente de linho
Beterraba vermelha
Beterraba vermelha
Urtiga
Bagaço de cânhamo por pressão

Minerais e oligoelementos
Cobre 100 mg
Ferro 175 mg
Zinco 405 mg
Manganês 200 mg
Selênio 1,76 mg
Iodo 1,10 mg

Resultados garantizados
Proteina bruta 9,0 %
Gordura bruta 4,0 %
Fibra bruta 27,0 %
Cinzas brutas 6,0 %
Açúcar 7,5 %
Amido 0,5 %
Cálcio 0,45 %
Fósforo 0,20 %
Magnésio 0,20 %
Sódio 0,05 %

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

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 16.500 IE
Vitamina D3 4.400 IE
Vitamina E 835 mg
Vitamina K3 7 mg
Vitamina B1 40 mg
Vitamina B2 26 mg
Niacinamida 55 mg
Ácido pantoténico 36 mg
Vitamina B6 22 mg
D-Biotina 550 mcg
Ácido fólico 15 mg
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