
Pavo EnergyControl
Ração premium de alto nível adaptada a cavalos de desporto
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A Pavo EnergyControl é um produto da mais alta qualidade! De todos os produtos
da Pavo, o Pavo EnergyControl tem o valor energético mais elevado.
Especialmente concebido para cavalos que têm de passar por testes difíceis com
distinção a Pavo EnergyControl cuida dos músculos sobrecarregados e torna-os
flexíveis. O seu cavalo brilha de saúde e bom aspecto e permanece controlável,
mas com energia suficiente.

Ideal para cavalos que fazem trabalhos pesados e precisam de muita resistência,
por exemplo em dressage, concurso completo e desporto de alta resistência e
podem ter uma massa muscular mais desenvolvida.

Propiedades importantes

Alto valor energético com óleos
essenciais para um desempenho
prolongado
Com energia de libertação lenta para
uma resistência melhorada
Alto teor de vitamina E para músculos
flexíveis
Baixo teor de proteínas, minimizando
a pressão nos rins
Com antioxidantes poderosos para o
cuidado dos músculos
Impede a produção de ácido láctico
nos músculos durante o desporto e
treino

Aplicação

Pavo EnergyControl para cavalos de
desporto que precisa energia de
libertação lenta

Conselhos sobre alimentação
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Especificações do produto
Contém
Cascas de girassol
Cevada
Farinha forrageira de trigo
Trigo
Casca de soja
Melaço
Aveia
Linhaça
Cloreto de sódio
Óleo de soja
Carbonato cálcico
Óxido de magnésio
Fosfato monocálcico

Embalagem
Embalagem 20 kg

Durabilidade
Embalagem 6 mth

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

13,3 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.92 EWpa
Proteína digestível 81 gr/kg
Proteina bruta 11 %
Gordura bruta 6 %
Fibra bruta 10 %
Cinzas brutas 7,5 %
Açúcar 5 %
Amido 30 %

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,9 %
Fósforo 0,4 %
Sódio 0,65 %
Potássio 0,8 %
Magnésio 0,5 %
Cobre 45 mg
Ferro 100 mg
Zinco 160 mg
Manganês 90 mg
Selênio 0,5 mg
Iodo 1 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 16 mg
Vitamina B2 16 mg
Vitamina B6 10 mg
Vitamina B12 175 mcg
Ácido pantoténico 18 mg
Ácido fólico 8 mg
Niacina 30 mg
D-Biotina 300 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 2,7 kg

Heavy work 1,2 kg 2,4 kg 3,6 kg
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