
Pavo TopSport
O novo muesli-topping para cavalos de desporto
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O Pavo TopSport é um produto com base na investigação científica. Foi
desenvolvido e testado por veterinários especializados e pelos melhores
cavaleiros. O Pavo TopSport é um muesli para cavalos de desporto de alto nível e
actividade intensa.

O Pavo TopSport contém um alto nível de proteína digestível que fornece
aminoácidos essenciais como a lisina, a treonina e a metionina necessários para o
desenvolvimento e o cuidado muscular. Além disso, contém 18% de óleos, o que
lhe fornece energia extra de libertação lenta, contribuindo deste modo para uma
pele de aspecto magnífico, pêlo brilhante e excelente condição corporal. O Pavo
TopSport está enriquecido e reforçado com vitaminas e minerais para satisfazer as
necessidades do cavalo atleta.

Parafraseando alguns cavaleiros que testaram o produto “o meu cavalo tem um
aspecto fantástico, com um grande rendimento e um excepcional desenvolvimento
muscular”.

Modo de emprego:

A quantidade de Pavo TopSport requerida dependerá da qualidade da forragem e
do nível de entretenimento e competição do cavalo.

Quantidade médida para suplementar forragens/concentrados: 170g/100kg
de peso vivo (850g/cavalo de 600kg)
Quantidade máxima para suplementar forragens/concentrados: 250g/100kg
de peso vivo. (1kg/cavalo de 600kg)

Ficha do produto

Descarrega Folheto Pavo Sports

Propiedades importantes

20% de proteína altamente digestível
Enriquecido e reforçado com
aminoácidos essenciais
Excelente para o desenvolvimento e
cuidado muscular
18,7% de gordura, com alto nível de
acidos gordos ômega 3 e 6
Fornecimento extra de Vitamina E e
Selénio para a recuperação muscular
depois do trabalho

Aplicação

Todo o tipo de cavalos de desporto,
em treino e competição
Cavalos com baixo rendimento
desportivo
O desenvolvimento e cuidado
muscular e melhoria da condição
corporal
Cavalos em treino diário; Cavalos
com fraco desenvolvimento muscular;
Cavalos que recebem pouca energia
relativamente ao rendimento exigido
Preparar os cavalos para concursos
de modelo e andamentos

Conselhos sobre alimentação

Recomendação média: 170g por cada
100kg de peso vivo/dia
Recomendação máxima: 250g por
cada 100kg de peso vivo/dia
Para outras quantidades, por favor
consultar em www.pavo.pt
A quantidade dependerá do tipo de
pasto e do trabalho realizado
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Especificações do produto
Contém
Flocos de soja tostada
Linhaça
Milho
Farinha de girassol
Espelta
Farinha forrageira de trigo
Farinha de soja
Luzerna
Sêmea de trigo
Cevada
Melaço
Polpa seca de chicória

Óxido de magnésio
Cloreto de sódio
Carbonato cálcico
Óleo de semente de linho

Embalagem
Embalagem 15 kg

Durabilidade
ver embalagem

Resultados garantizados
Energia digestível
(ED)

12.9 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,95 EWpa
Energia (ME) 11,1 MJ/kg
Proteína digestível 17 %
Proteina bruta 21,5 %
Gordura bruta 17,5 %
Fibra bruta 7,5 %
Cinzas brutas 8,5 %
Açúcar 6 %
Amido 16 %
Lisina 10,8 g
Metionina 3,4 g
Treonina 7,7 g

Minerais e oligoelementos
Cálcio 0,9 %
Fósforo 0,5 %
Sódio 0,7 %
Potássio 1,2 %
Magnésio 0,7 %
Cobre 66 mg
Ferro 121 mg
Zinco 262 mg
Manganês 167 mg
Cobalto 0,51 mg
Selênio 0,61 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 16 mg
Vitamina B6 10 mg
Ácido pantoténico 21 mg
Colina 510 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 0,34 kg 0,68 kg 1,0 kg

Heavy work 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
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