
Pavo Nature’s Best
Muesli saudável diário para cavalos de lazer e desporto ligeiro
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Os cavalos e póneis para lazer ou desporto ligeiro muitas vezes necessitam de
pouca energia. Pavo Nature’s Best é um muesli completo e saudável para
consumo diário com baixo teor energético para fornecer ao seu cavalo os
nutrientes mais importantes! 

Muesli saudável para consumo diário para cavalos

Pavo Nature’s Best é um muesli delicioso e cheio de fibra, com baixo teor de
açúcar e amido. Este muesli é produzido com uma base saudável de espelta,
luzerna e erva timothy.

A erva timothy tem um baixo teor de açúcar e é muito nutritiva para cavalos. As
fibras saudáveis tornam o Pavo Nature's Best especialmente fácil de digerir e
garantem que o seu cavalo o mastigue durante muito tempo. A mastigação extra e
a saliva que é libertada neste processo suporta uma boa função gastrointestinal.

Este muesli saudável é enriquecido com deliciosos pedaços de cenoura e com
garantia de ausência de aveia. Isto torna o muesli muito adequado para cavalos
que reagem com demasiada energia à aveia. O conteúdo vitamínico do Pavo
Nature's Best foi completamente adaptado de acordo com os últimos
conhecimentos e com base nos valores médios das forragens atuais.

Ficha do produto

Propiedades importantes

Muesli saudável repleto de fibra
Para lazer e desporto ligeiro
Rico em erva timothy e espelta
Todas as vitaminas e minerais que
necessita diariamente
Baixo teor de açúcar e amido
Garantia sem aveia

Aplicação

Adequado para cavalos e póneis que:

São montados para lazer
Estão ativos no desporto ligeiro
Ficam demasiado quentes após o
consumo de aveia
Cavalos jovens
Cavalos que não necessitam de muita
energia adicional (Nível de energia
baixo)

A intensidade com que monta o seu
cavalo determina também a quantidade
de energia de que o seu cavalo
necessita. Pavo Nature’s Best tem um
baixo teor de energia:

Nível de energia baixo: treinos no
mínimo 3-4 dias por semana, em média
entre 30 e 60 minutos por dia. Exemplo
para treino de 1 hora: 29 minutos de
passo, 29 minutos de trote e 2 minutos
de galope e/ou salto.

Conselhos sobre alimentação

A quantidade necessária de Pavo
Nature’s Best depende de, entre outros
fatores, da forragem/pastagem e do tipo
de trabalho.

Aconselhamento diário:

Pouco ou nenhum trabalho: 0,33 kg
por 100 kg de peso corporal, por dia
- Cavalo (600 kg): 2 kg
- Pónei (300 kg): 1 kg
Trabalho ligeiro: 0,42 kg por 100 kg
de peso corporal, por dia
- Cavalo (600 kg): 2,5 kg
- Pónei (300 kg): 1,3 kg

Conteúdo do medidor

 1 medidor Pavo contém cerca de 0,9 kg
de Pavo Nature’s Best.
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Especificações do produto
Contém
Timothy
Casca de soja
CellProtect
Luzerna
Farinha forrageira de trigo
Espelta
Flocos de soja tostada
Melaço
Polpa de maçã seca
Carbonato cálcico
Óleo de soja
Cloreto de sódio
Flokos de cenoura
Óxido de magnésio
Linhaça
Fosfato monocálcico
Milho inflado

Embalagem
Embalagem 15 kg

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

11.5 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.80 EWpa
Energia (ME) 6,9 MJ/kg
Proteína digestível 92 gr/kg
Proteina bruta 12,5 %
Gordura bruta 5 %
Fibra bruta 18 %
Cinzas brutas 9 %
Açúcar 4,5 %
Amido 17 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 1,2 %
Fósforo 0,45 %
Sódio 0,5 %
Potássio 0,80 %
Magnésio 0,5 %
Cobre 45 mg
Ferro 80 mg
Zinco 185 mg
Manganês 90 mg
Selênio 0,8 mg
Iodo 0,5 mg

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 12.650 IE
Vitamina D3 2.025 IE
Vitamina E 385 IE
Vitamina K3 3 mg
Vitamina B1 18 mg
Vitamina B2 12 mg
Vitamina B6 10 mg
Ácido pantoténico 16 mg
Ácido fólico 7 mg
Niacina 25 mg
D-Biotina 255 mcg

Durabilidade
ver embalagem

 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Maintenance 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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