
Pavo AllSports
Ração premium para cavalos de desporto para todas as disciplinas
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O seu cavalo realiza treino de nível médio? Nesse caso, o seu cavalo necessita de
energia e proteína suficientes para continuar a trabalhar e ter um desempenho
otimizado. Pavo AllSports é o alimento desportivo completo com teor energético
alto para cavalos e póneis de desporto para todas as disciplinas.

Pavo AllSports: alimento desportivo completo de nível de energia
médio a alto

Com Pavo AllSports, ofereça o suporte diário completo aos cavalos de desporto
que devem apresentar um desempenho desportivo alto. Pavo AllSports é um
alimento concentrado completo e contém a fonte de energia ideal para cavalos:
uma combinação de amido para uma injeção rápida de energia e potência, e fibras
e óleos para maior resistência. O elevado teor de fibras e óleos assegura que o seu
cavalo fica mais alerta e pode trabalhar mais tempo sem ficar demasiado "quente".
Além disso, os grãos do Pavo AllSports foram submetidos a um tratamento térmico
especial, que permite que o seu cavalo consiga digerir facilmente os grãos que, por
natureza, são de difícil digestão.

A linhaça do Pavo AllSports proporciona ao seu cavalo um pelo brilhante e os pré-
bióticos adicionados (levedura de cerveja) suportam uma flora intestinal saudável. 

Todos os ingredientes para músculos fortes

Para apoiar a construção e o cuidado musculares, Pavo AllSports contém
magnésio adicional, proteínas de elevada qualidade, aminoácidos essenciais
(lisina), antioxidantes naturais e vitamina E natural. O especial da vitamina E
natural é que esta é quase duas vezes mais eficaz do que a variante produzida
sinteticamente! Juntamente com os antioxidantes naturais CellProtect, os produtos
residuais nos músculos são neutralizados, para que a acidificação dos músculos do
seu cavalo seja mais lenta, ou seja, permitindo assim que trabalhe durante mais
tempo.

Prefere um muesli desportivo com as mesmas qualidades?

Nesse caso, opte pelo muesli desportivo rico em textura, Pavo SportsFit.

Ficha do produto

Descarrega Folheto Pavo Sports
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Ração premium para cavalos de desporto para todas as disciplinas
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Especificações do produto
Contém
Salvado de soja

Levedura de cerveja
CellProtect
Farinha forrageira de trigo
Cevada
Melaço
Casca de soja
Luzerna
Aveia
Linhaça
Carbonato cálcico
Cloreto de sódio
Óxido de magnésio
Fosfato monocálcico
Óleo de soja

Embalagem
Embalagem 20 kg

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

13 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,91 EWpa
Energia (ME) 7,8 MJ/kg
Proteína digestível 10,5 %
Proteina bruta 13.5 %
Gordura bruta 7 %
Fibra bruta 12 %
Cinzas brutas 8,5 %
Açúcar 4,5 %
Amido 22 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,92 %
Fósforo 0,45 %
Sódio 0,65 %
Potássio 0,75 %
Magnésio 0,6 %
Cobre 65 mg
Ferro 120 mg
Zinco 260 mg
Manganês 165 mg
Selênio 0,8 mg
Iodo 1,0 mg

Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina A 15.000 IE
Vitamina D3 2.500 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 525 mcg

Durabilidade
ver embalagem

 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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