
Pavo Triple P
Muesli desportivo de energia de libertação rápida
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Em contraste com os desportos de resistência, os cavalos que praticam disciplinas
de performance de curta duração, mas de elevado impacto, necessitam de muita
energia rapidamente disponível. Pavo Triple P é um saboroso muesli de alta
energia para cavalos e póneis de desporto que, por exemplo, praticam obstáculos
ou corridas a galope. 

Pavo Triple P: muesli desportivo saboroso para prestações
desportivas instantâneas e “explosivas”

Pavo Triple P significa Pavo Power Performance e dá ao seu cavalo uma energia
rapidamente disponível e um boost extra. É um alimento concentrado adequado
para disciplinas “explosivas”. O teor energético presente no Pavo Triple P deriva
de uma fonte de hidratos de carbono facilmente digestível. Isto é ideal para
disciplinas em que é necessário mais potência e vigor para proporcionar
desempenhos desportivos instantâneos e “explosivos”. 

Os grãos no Pavo Triple P são tufados. Desta forma, o seu cavalo pode digerir
muito melhor os grãos normalmente difíceis de digerir e tirar o máximo proveito dos
seus nutrientes. 

Vitamina E e magnésio naturais    

Para além da potência adicional durante o exercício, é também importante que os
músculos recuperem devidamente após a atividade. É claro que quer evitar que o
seu cavalo tenha dores musculares ou ainda pior: acidificação muscular. O Pavo
Triple P contém magnésio adicional, antioxidantes naturais e vitamina E natural.
Esta combinação assegura que os músculos funcionam da melhor forma, não
acidificam tão rapidamente e permanecem flexíveis!

Highlight als tip:

A vitamina E natural é quase duas vezes mais eficaz do que a variante sintética
que se encontra na maioria dos alimentos desportivos.

Ficha do produto

Descarrega Folheto Pavo Sports
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Especificações do produto
Contém
Bagaço de girassol extratado
Salvado de soja
Fosfato monocálcico
Casca de soja
Levedura de cerveja
CellProtect
Aveia
Cevada inflado
Luzerna
Milho inflado
Melaço
Flocos de soja tostada
Cevada
Carbonato cálcico
Cloreto de sódio
Óxido de magnésio

Embalagem
Embalagem 15 kg

Durabilidade
ver embalagem

Resultados garantizados
Energia (EWpa) 0,90 EWpa
Energia digestível
(ED)

12,9 MJ/kg

Energia (ME) 7,8 MJ/kg
Proteína digestível 11,3 %
Proteina bruta 13,5 %
Gordura bruta 5 %
Fibra bruta 9,5 %
Cinzas brutas 4,6 %
Açúcar 5 %
Amido 30,5 %
Lisina 0,6 %
Metionina 2,2 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,92 %
Fósforo 0,4 %
Sódio 0,7 %
Potássio 0,7 %
Magnésio 0,6 %
Cobre 65 mg
Ferro 120 mg
Zinco 260 mg
Manganês 165 mg
Selênio 0,8 mg
Iodo 1 mg

Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 15.150 IE
Vitamina D3 2.525 IE
Vitamina E 355 mg
Vitamina K3 3,5 mg
Vitamina B1 38 mg
Vitamina B2 15 mg
Vitamina B6 10 mg
Ácido pantoténico 21 mg
Ácido fólico 8 mg
Niacina 30 mg
D-Biotina 530 mcg

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

 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Medium work 0,9 kg 1,8 kg 2,5 kg

Heavy work 1,2 kg 2,4 kg 3,5 kg
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