
Pavo MuscleBuild
contribui para um desenvolvimento rápido dos músculos
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Está a treinar um cavalo jovem e o desenvolvimento dos músculos no é o
adequado? Tem um cavalo de competição e quer aumentar a sua massa
muscular? Um cavalo nunca poderá desenvolver mais músculo que o determinado
pelo seu potencial genético. No entanto, os músculos podem ser treinados e
desenvolverem-se mais. Através do treino, as células musculares activam-se para
armazenar mais energia, o que permite melhorar o rendimento. O fornecimento de
nutrientes adicionais pode apoiar este processo.

Desenvolvimento muscular para o seu cavalo

Pavo MuscleBuild contém soro de leite em pó, uma substância muito conhecida na
comunidade do culturismo. O soro em pó fornece uma quantidade de aminoácidos
que são vitais para a formação dos músculos. Os aminoácidos fazem parte das
proteínas que funcionam como blocos de construção para os músculos. A vitamina
D3 ajuda a prevenir a fadiga muscular, enquanto se agrega L-carnitina para
melhorar a conversão de energia nas células musculares. Além disso, o Pavo
MuscleBuild contém os antioxidantes naturais CellProtect para neutralizar os
radicais livres. Este produto não contém trigo, por isso é um suplemento ideal para
cavalos sensíveis ao glúten. Pavo MuscleBuild não contém doping.

Disponível em baldes de 3kg.

Propiedades importantes

Contribui para um desenvolvimento muscular rápido
Contém aminoácidos essenciais para o desenvolvimento
dos músculos e -carnitina
Ajuda a prevenir a fadiga muscular

Aplicação

Para cavalos que precisam de desenvolver a sua massa
muscular
Para cavalos jovens em início de treino
Para cavalos de competição após um período de descanso

Modo de utilização

Para favorecer o desenvolvimento muscular do seu cavalo,
não é suficiente administrar Pavo MuscleBuild: é
necessário que treine o seu cavalo para estimular o
desenvolvimento dos seus músculos.
Além disso, a dieta total deverá conter proteínas
suficientes, caso contrario o cavalo não terá nutrientes
suficientes para o desenvolvimento muscular. Combinando
com uma forragem de alta qualidade e um treino
adequado, em três meses, pode aumentar
significativamente a massa muscular do seu cavalo com
Pavo MuscleBuild.

Cavalos (aprox. 600 kg): 100 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 50 gramas/dia



Pavo MuscleBuild
contribui para um desenvolvimento rápido dos músculos

A
lim

en
to

 c
om

pl
em

en
ta

r 
pa

ra
 c

av
al

os
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Especificações do produto
Contém
Luzerna
Soro de leite em pé
Sêmea de centeio
Flocos de soja tostada
Carbonato cálcico
Óleo de semente de linho
Citrus pulp
Dextrosa

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)

5,2 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,42 EWpa
Energia (ME) 4,4 MJ/kg
Proteína digestível 99 gr/kg
Proteina bruta 21,0 %
Gordura bruta 3,6 %
Fibra bruta 17,3 %
Cinzas brutas 10 %
Lisina 7,2 g
L-Carnitina 25 g
Açúcar 7%
Amido 3.5%

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1,2 %
Fósforo 0,4 %
Sódio 0,3 %
Potássio 1,70 %
Magnésio 0,15 %

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina D3 9.900 IE
Vitamina C 3.600 mg
CellProtect
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