
Pavo E’lyte
Electrólitos para cavalos de competição

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

Quando cavalo sua, não perde apenas líquidos, perde também minerais como
o sódio, potássio, cloro, cálcio e magnésio. Estes minerais, que
desempenham um papel essencial no metabolismo do músculo, chamam-se
electrólitos. Se a perda de electrólitos não é compensada, o seu desempenho
diminuirá, e quando isso acontece, em casos mais extremos, pode haver
desidratação e aumenta o risco de cólicas. Se se aperceber de que, em
determinados exercícios, o desempenho do cavalo é baixo ou este fica
apático, é necessário fornecer electrólitos

Pavo E’lyte: suplemento completo de electrólitos

Pavo E’lyte É um suplemento de electrólitos que contém todos os minerais
necessários para o cavalo na proporção certa. Pavo E’lyte contém um extra de
magnésio, uma vez que os cavalos perdem demasiada quantidade deste mineral
com o suor. O papel do magnésio é fundamental e não deve ser subestimado.
Muitos suplementos de electrólitos não contêm magnésio ou têm-no em
quantidades baixas. Este suplemento não contém trigo, por isso está também
indicado para dietas sem glúten.

Administrar electrólitos no Verão e no Inverno

O cavalo não transpira apenas no Verão, quando o clima é quente e húmido. No
Inverno, depois de sessões de treino intenso ou de competição, é também
necessário o fornecimento de electrólitos.  Quando se corta a pelagem dos
cavalos, o suor seca mais facilmente, por isso parece que os cavalos não suam
tanto. Temos que assegurar que o cavalo recebe electrólitos suficientes. A apatia é
um sintoma importante da falta deles.

Modo de utilização do Pavo E’lyte

Muitas vezes os cavalos habituam-se ao sabor dos electrólitos. Devemos
começar com uma quantidade pequena e, gradualmente, ir aumentando.
Misturar Pavo E’lyte com a ração habitual. Em cavalos caprichosos
acrescentar xarope ou sumo de maçã pode ajudar. Também o podemos fazer
através de uma seringa, com os electrólitos e o sumo de maçã.

Disponível em baldes herméticos de 3 kg.

Propiedades importantes

Restabelece os sais minerais depois da transpiração
Para uma resistência excelente
Para o rendimento de cavalos de desporto em actividade
intensa
Contém sódio, potássio e cloro nas proporções correctas.

Aplicação

Para cavalos de lazer que transpiram e de competição em
todas as disciplinas

Modo de utilização

Administrar Pavo E’lyte dois ou três dias antes em treinos
intensivos ou competição, para que o cavalo fique com
reservas. Em exercício ligeiro, 100 g por dia será
suficiente. Em caso de trabalho muito intenso ou um clima
muito húmido e quente, fornecer 200 g por dia.

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

Exercício intenso e clima quente e húmido
Cavalos (aprox. 600 kg): 200 gramas/dia
Póneis (aprox. 300 kg): 100 gramas/dia
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Especificações do produto
Contém
Luzerna
Cloreto de sódio
Sêmea de centeio
Acetato de magnésio
Dextrosa
Cloreto de potássio
Óleo de semente de linho
Citrato de sódio

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)

2,8 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,22 EWpa
Energia (ME) 2,4 MJ/kg
Proteína digestível 46 gr/kg
Proteina bruta 6,7 %
Gordura bruta 3 %
Fibra bruta 10,3 %
Cinzas brutas 35,7 %
Açúcar 11%
Amido 3,3 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,6 %
Fósforo 0,3 %
Magnésio 1.2 %
Sódio 10,1 %
Potássio 4,1 %

Conselhos sobre alimentação

Durabilidade
Durabilidade 18 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina C 4.000 mg
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