
Pavo GrainFreeMash
Mosto com alto teor de fibra para cavalos sensíveis
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Pavo GrainFreeMash é um mosto que não contém cereais nem melaço, com um
nível muito baixo de açúcar e amido em comparação com os mostos tradicionais, o
que o torna a recompensa ideal para o seu cavalo, sem um aporte excessivo de
açúcar, amido e energia.

Quem não gosta de ver o seu cavalo a sujar o nariz enquanto come mosto? A
maioria dos mostos tradicionais têm um alto teor de açúcar e amido e aportam
muita energia e, portanto, não são adequados para todos os cavalos e póneis,
especialmente para aqueles que são sensíveis ao açúcar, que sofrem de
problemas metabólicos (laminite, PPID, EMS) ou que ganham excesso de peso
com facilidade. Pavo GrainFreeMash não contém cereais nem melaço e tem um
teor muito baixo de açúcar e amido, o que permite que todos os póneis e cavalos
desfrutem deste mosto.

Apoio a partir do sistema digestivo às vias respiratórias

Pavo GrainFreeMash contém altos níveis de fibras. Estas fibras são digeridas no
intestino grosso, o que evita um aumento de glicose no sangue, mas também
promove um sistema digestivo saudável. Pavo GrainFreeMash é enriquecido com
prebióticos para apoiar ainda mais o sistema digestivo.

Pavo GrainFreeMash não só é compatível com o sistema digestivo, como também
pode proporcionar alívio às vias respiratórias superiores, graças ao rico óleo de
hortelã que contém. Este mosto contém todas as vitaminas e oligoelementos
necessários para satisfazer as necessidades diárias do seu cavalo, pelo que não é
necessário adicionar um suplemento equilibrador.

Recompensa com poucas calorias

Se tem um cavalo com excesso de peso ou com tendência para ter excesso de
peso, deve ter cuidado com a quantidade de energia (calorias) que lhe fornece. As
guloseimas são geralmente uma fonte de energia (extra) e calorias e, portanto,
devem ser evitadas. Pavo GrainFreeMash aporta pouca energia e tem um teor
muito baixo de amido, pelo que evitará o aumento de peso (adicional). Além disso,
por aportar muito pouca energia, o seu cavalo não ficará demasiado quente ao
comer Pavo GrainFreeMash.

Uma recompense para 365 dias

Pavo GrainFreeMash é fácil de preparar, dado que só tem de deixar absorver
rapidamente (<5 minutos). Para obter a máxima experiência olfativa, o melhor é
prepará-lo com água morna. No entanto, também pode prepará-lo com água fria.
Como resultado, Pavo GrainFreeMash funciona como uma boa fonte de
hidratação, estimula o consumo de água e é uma papa perfeita para misturar
eletrólitos durante o verão.

Ficha do produto >
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Especificações do produto
Contém
Erva
Polpa de maçã seca
Bagaço de sementes de linho
Beterraba vermelha
Bagaço de uva
Flocos de cenoura
Beterraba vermelha
Óleo de semente de linho
Cascas de psyllium
Cloreto de sódio
Carbonato cálcico
Óleo de ervas

Esta ração pode ser administrada até um
máximo de 1015g /100 kg peso vivo/dia

Resultados garantizados
Proteina bruta 7,5 %
Gordura bruta 3,5 %
Fibra bruta 23,0 %
Cinzas brutas 8,5 %
Açúcar 7,5 %
Amido 0,2 %
Cálcio 0,95 %
Fósforo 0,35 %
Sódio 0,40 %
Magnésio 0,25 %

Minerais e oligoelementos
Cobre 20 mg
Ferro 90 mg
Zinco 100 mg
Manganês 80 mg
Selênio 0,35 mg
Iodo 0,50 mg

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 12.500 IE
Vitamina D3 2.100 IE
Vitamina E 165 mg
Vitamina K3 3 mg
Vitamina B1 15 mg
Vitamina B2 15 mg
Niacinamida 25 mg
Ácido pantoténico 18 mg
Vitamina B6 10 mg
D-Biotina 250 mcg
Ácido fólico 7 mg
Vitamina C 200 mg
Colina 365 mg

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