
Pavo SlobberMash
Uma excelente recompensa quente
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A Pavo SlobberMash é uma ração completa para se misturar com água quente.  A
Pavo SlobberMash pode ser utilizado para ajudar na recuperação rápida após
esforços extenuantes ou doenças, ou simplesmente como uma saudável e
saborosa alternativa no menu do seu cavalo.

Propiedades importantes

Ração completa, equilibrada e fácil de preparar
Rico em vitaminas
Alto teor de linhaça pura e vitamina C extra
Farelos em grandes quantidades para uma digestão
estável e um menor risco de cólicas
Muito saboroso, inclusive para cavalos exigentes com a
comida

Aplicação

É particularmente adequada para cavalos exigentes com a
comida e a bebida nas competições e para cavalos mais
velhos com problemas dentários.
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Especificações do produto
Contém
Flocos de aveia
Sêmea de trigo
Bagaço de sementes de linho
Cevada inflado
Melaço
Trigo
Milho inflado
Óleo de soja
Carbonato cálcico
Cloreto de sódio
Óxido de magnésio

Embalagem
Embalagem 15 kg
Embalagem 6 kg

Durabilidade
Embalagem 5 mth

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

11,8 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,94 EWpa
Energia (ME) 10,0 MJ/kg
Proteína digestível 115 gr/kg
Proteina bruta 15,3 %
Gordura bruta 6,8 %
Fibra bruta 6,8 %
Cinzas brutas 7,1 %
Açúcar 5 %
Amido 27,9 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,9 %
Fósforo 0,54 %
Sódio 0,43 %
Potássio 0,9 %
Magnésio 0,52 %
Cobre 20 mg
Ferro 90 mg
Zinco 100 mg
Manganês 80 mg
Selênio 0,35 mg
Iodo 0,5 mg

Conselhos sobre alimentação

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 12.500 IE
Vitamina D3 2.099 IE
Vitamina E 165 IE
Vitamina K3 3 mg
Vitamina B1 15 mg
Vitamina B2 15 mg
Vitamina B6 10 mg
Ácido pantoténico 18 mg
Ácido fólico 7 mg
Niacina 25 mg
D-Biotina 250 mcg
Vitamina C 200 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Conselhos sobre alimentação
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Normal feed ration* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
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