
Pavo Eplus
para músculos flexíveis
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O seu cavalo fica rígido depois de fazer exercício? Sofre de dores musculares?
Quando há acumulação de resíduos nos músculos, é aconselhável estimular a
neutralização, decomposição e excreção destas substâncias.

Pavo Eplus: previne a rigidez muscular do cavalo

Pavo Eplus contém antioxidantes Celprotect que ajudam a neutralizar as
substâncias residuais dos músculos. Muitos suplementos contêm vitamina E
sintética, procedente da indústria das gorduras. Pavo Eplus contém vitamina E
natural produzida a partir de vegetais, que os cavalos podem absorver mais
facilmente.  As investigações dizem que os cavalos de competição requerem doses
altas de vitamina E para neutralizar estas substâncias que desfazem os músculos.
As suas necessidades podem chegar a aumentar até cerca de 2000 UI por dia.
Esse nível não pode ser atingido apenas com a alimentação habitual

O selénio no Pavo Eplus

Pavo Eplus é enriquecido com selénio (oligoelemento) uma vez que as análises de
forragens realizadas pela Pavo em toda a Europa, durante muitos anos, indicam
que a quantidade existente deste micromineral é muito baixa, o que faz com que a
ingestão de selénio seja também baixa. A combinação de selénio e vitamina E
estimula e activa a enzima principal enzima que neutraliza os radicais livres.

Este produto não contém trigo, por isso é um suplemento ideal para cavalos
sensíveis ao glúten.

Disponível em baldes de 3 kg

Propiedades importantes

Mantém a flexibilidade muscular
 Ajuda a prevenir a acidificação dos músculos depois do
treino intenso
Previne a rigidez dos músculos
Contém vitamina E natural, selénio e magnésio
Promove a coordenação muscular durante o exercício

Aplicação

Para exercício físico intenso
Para cavalos que precisam de vitamina E e/ou selénio
extra
Para um rendimento alto sustentável
Fornecer Pavo Eplus antes e durante o exercício intenso
ou em competição.

Modo de utilização

Pavo Eplus está indicado para cavalos sensíveis à
acidificação muscular ou cavalos que fiquem, muitas
vezes, rígidos depois do exercício. Tratamento preventivo. 
Administrar durante a temporada de competição 100 g por
dia misturados com a ração habitual.

Cavalos (aprox. 600 kg): 100 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 50 gramas/dia
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Sêmea de centeio
Carbonato cálcico
Fosfato de magnésio
Acetato de magnésio
Óxido de magnésio
Farinha de soja

Citrus pulp
Dextrosa
CellProtect

Embalagem
Balde 3 kg

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

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

8.6 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.69 EWpa
Energia (ME) 7,3 MJ/kg
Proteína digestível 72 gr/kg
Proteina bruta 14,9 %
Gordura bruta 3 %
Fibra bruta 13,4 %
Cinzas brutas 23,7 %
Açúcar 0,0 %
Amido 0,0 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 2,2 %
Fósforo 2,6 %
Sódio 0,5 %
Magnésio 6,0 %

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina E 12.000 IE
Vitamina C 11.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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