
Pavo WeightLift
Pellet de forragem para favorecer a recuperação da condição corporal
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Pavo WeightLift é um pellet de forragem ideal para recuperar uma condição
corporal saudável, indicado para cavalos magros, com baixo peso ou seniores.

Alguns cavalos são difíceis de manter numa condição corporal saudável: perdem
peso e a massa muscular diminui. Alimentar com concentrados adicionais
geralmente não é a solução. Pavo WeightLift não contém cereais, melaço, soja
nem polpa de beterraba, mas contém um alto teor de fibra e proteína para
promover um aumento de peso saudável. Uma grande vantagem do Pavo
WeightLift é o facto de poder ser dado tanto seco como humedecido.

Em perfeita condição

Graças ao alto teor de aminoácidos essenciais e ácidos gordos ómega 3 e ómega
6, os cavalos recebem todos os componentes essenciais para melhorar a sua
condição corporal e o seu desenvolvimento muscular. O aporte de proteína de alta
qualidade da alfalfa, juntamente com a energia do farelo de arroz natural e
altamente concentrado, permitirá uma melhoria da condição corporal. O farelo de
arroz e o óleo de sementes de linhaça asseguram uma pelagem perfeitamente
brilhante e saudável. O baixo teor de açúcar do Pavo WeightLift torna-o ideal para
 cavalos com laminite, EMS (síndrome metabólica equina) e ID (desregulação da
insulina).

Cavalos sensíveis ao açúcar e ao amido

Há cada vez mais cavalos sensíveis a altos níveis de açúcar e amido. Quando
estes cavalos estão magros ou têm baixo peso, Pavo WeightLift pode ajudá-los a
aumentar o peso, sem alterar o metabolismo da glicose, o metabolismo muscular
ou o sistema digestivo. Pavo WeightLift não contém cereais (o amido que Pavo
WeightLift contém não provém de cereais, mas de farelo de arroz). O amido do
farelo de arroz é digerido de forma mais gradual e, portanto, tem um efeito mais
limitado nos níveis de glicose no sangue, em comparação com o amido dos cereais
tradicionais. Assim, é uma fonte de energia valiosa e de melhor digestão que
contribui para o aumento de peso.

Favorece uma digestão saudável

Pavo WeightLift é um pequeno grânulo rico em fibra, principalmente devido à
grande quantidade de alfalfa que contém. O alto nível de fibra favorece uma
digestão saudável em geral, mas também assegura que, quando Pavo WeightLift é
administrado seco, o cavalo o mastiga adequadamente e, portanto, produz mais
saliva, que atua como amortecedor natural para o ácido do estômago. Pavo
WeightLift inclui levedura de cerveja, que tem um efeito benéfico na flora intestinal.

Tip: Adicione um equilibrador ou uma ração concentrada para fornecer ao
seu cavalo a quantidade diária necessária de vitaminas e oligoelementos.

Ficha do produto >
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Sêmea grosseira de arroz
Bagaço de sementes de linho
Levedura de cerveja
Óleo de semente de linho
Carbonato cálcico
Óxido de magnésio

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

11.6 MG/kg

Energia (EWpa) 11.6 EWpa
Proteina bruta 15,0 %
Gordura bruta 4,5 %
Fibra bruta 13,0 %
Cinzas brutas 13,0 %
Açúcar 3,5 %
Amido 12,0 %
Cálcio 0,90 %
Fósforo 0,72 %
Magnésio 0,61 %
Sódio 0,13 %
Potássio 1,24 %

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

Underweight horse 250gr /100kg 

Severe underweight horse 400gr /100kg 
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