
Pavo MuscleCare
óptimo cuidado dos músculos
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Cavalos propensos à acidificação muscular, ou à síndrome tying-up (rabdomiólise)
podem beneficiar da adição de nutrientes na sua dieta para melhorar a
decomposição e excreção de resíduos das células. Adicionar o suplemento Pavo
MuscleCare pode ser a solução!

Muscle care by Pavo MuscleCare  

Pavo MuscleCare contém os antioxidantes naturais CellProtect e beta-alanina livre
de doping. Este é um aminoácido não essencial que faz parte da carnosina. A beta-
alanina favorece a capacidade amortizadora dos músculos frente ao ácido láctico.
Ao agregar beta-alanina à dieta do cavalo, o seu corpo pode produzir mais
carnosina, o que retarda a acidificação dos músculos. Como resultado, o seu
cavalo pode manter o exercício de alta intensidade com mais facilidade e durante
um período de tempo maior. Pavo MuscleCare não contém trigo, por isso é um
suplemento ideal para cavalos sensíveis ao glúten.

Disponível em baldes de 3 kg.

Propiedades importantes

Alivia os músculos rígidos e entumecidos depois de
exercício intenso ou ligeiro
Acelera a decomposição e excreção de resíduos
Contém beta-alanina e vitamina E natural

Aplicação

Para cavalos de competição e em todas as disciplinas
Para cavalos propensos à acidificação ou outros problemas
musculares
Para cavalos com desempenhos extenuantes
Para cavalos que fazem exercício de modo irregular

Modo de utilização

Se não sabe se o seu cavalo é ou não propenso à
acidificação dos músculos, depois de um exercício
extenuante pode Pavo Eplus como medida preventiva. Os
cavalos que se sabe sofrerem de rigidez e dores nos
músculos depois do treino, beneficiarão do Pavo
MuscleCare. Comece, no mínimo, duas semanas antes da
competição até uma semana depois, misturando o produto
com a sua ração habitual. Recomenda-se Pavo
MuscleCare por um período de tempo mais alargado aos
cavalos muito sensíveis a problemas musculares.

Cavalos (aprox. 600 kg): 100 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 50 gramas/dia
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Carbonato cálcico
Flocos de soja tostada
Sêmea de centeio
Óleo de semente de linho
Citrus pulp
Dextrosa

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina E 6.000 IE
Vitamina B6 120 mg
Vitamina C 1.000 mg
Colina 620 mg
Ácido fólico 120 mg
CellProtect

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

6,9 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,55 EWpa
Energia (ME) 5,9 MJ/kg
Proteína digestível 93 gr/kg
Proteina bruta 32 %
Gordura bruta 2,5 %
Fibra bruta 13,3 %
Cinzas brutas 8,5 %
Beta-alanina 250 g
Açúcar 2.3%
Amido 10.8%

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,9 %
Fósforo 0,4 %
Sódio 1,3 %
Potássio 1,3 %
Magnésio 0,12 %

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Embalagem
Balde 3 kg
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