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PLANO DE NÍVEL ENERGÉTICO DA PAVO

Escolha facilmente a quantidade certa de energia para o seu
cavalo de desporto!

A intensidade com que treina o seu cavalo determina a quantidade de energia de
que este necessita. O plano de nível energético da Pavo irá ajudá-lo a encontrar
a melhor combinação de energia para a dieta do seu cavalo. Os níveis de energia baseiam-se nas diretrizes energéticas internacionais dos organismos NRC e
CVB, que são utilizadas no desporto equestre. A necessidade de energia do seu
cavalo depende não só da quantidade de exercício físico, mas também da intensidade, qualidade da forragem, idade e peso.

Mínimo 3-4 dias por semana.
Média de 30-60 minutos por dia*.

INTENSIDADE DE TREINO
NÍVEL DE ENERGIA BAIXO
Passo

48%

Trote

48%

Galope

4%

NÍVEL DE ENERGIA MÉDIO
Passo

23%

Trote

57%

Galope / Salto

Trote

39%

Galope / Salto

20%

NÍVEL DE ENERGIA ALTO
Passo

23%

38%

*O exercício físico deve incluir todos os movimentos conscientes, tais como viagens e exercício na guia mecânica.

CALCULE A ATIVIDADE FÍSICA MÉDIA DIÁRIA DO SEU CAVALO EM 3 ETAPAS:
Passo Durante uma semana, registe quantos

1

minutos o seu cavalo trabalha.

Passo Divida esse número por 7 (dias). O resultado

2

é a sua atividade física média diária.

Passo Escolha agora o nível de energia

3

correspondente.

EXEMPLOS DE CÁLCULO:
Treina 4 vezes por semana. 15 minutos a passo antes
e depois do treino, 15 minutos a passo, 15 minutos de
trote e 3-5 minutos a galope.

CONSELHO: NÍVEL DE ENERGIA BAIXO

No mínimo 3-4 dias por semana. Média de 30-60 minutos por dia*.

NÍVEL ENERGIA

BAIXO

MÉDIO

* O exercício físico deve incluir todos os movimentos conscientes, tais como viagens
e exercício na guia mecânica.

Intensidade
do trabalho

ALTO

Em minutos por hora
de treino

Passo

Trote

Galope/Salto

48%

48%

4%

29

29
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MUESLI

PAVO NATURE’S BEST
Muesli saudável para trabalho

PELLET

PAVO CONDITION
Pellet saudável para trabalho ligeiro

ligeiro a moderado

a moderado

Com espelta e erva timothy

Enriquecido em vitaminas e minerais

Não contém aveia

Não contém aveia

RECOMENDAÇÃO
PARA ADMINISTRAÇÃO DIÁRIA:

RECOMENDAÇÃO
PARA ADMINISTRAÇÃO DIÁRIA:

Cavalo (600 kg): 2 - 2,5 kg / Pónei (300 kg): 1 - 1,5 kg

Cavalo (600 kg): 2 - 2,5 kg / Pónei (300 kg): 1 - 1,5 kg

1 medidor Pavo contém
0,9 kg de Pavo Nature’s Best

1 medidor Pavo contém
1,2 kg de Pavo Condition

NÍVEL ENERGIA

No mínimo 3-4 dias por semana. Média de 30-60 minutos por dia*.
* O exercício físico deve incluir todos os movimentos conscientes, tais como viagens
e exercício na guia mecânica.
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do trabalho

Em minutos por
hora de treino

Passo

Trote

Galope/Salto
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57%

20%

14

34

12

MUESLI

PELLET

MUESLI

PAVO SPORTSFIT

PAVO ALLSPORTS

PAVO TRIPLE P

RECOMENDAÇÃO
PARA ADMINISTRAÇÃO DIÁRIA:

RECOMENDAÇÃO
PARA ADMINISTRAÇÃO DIÁRIA:

RECOMENDAÇÃO
PARA ADMINISTRAÇÃO DIÁRIA:

Cavalo (600 kg): 2 - 3 kg

Cavalo (600 kg): 2 - 3 kg

Cavalo (600 kg): 2 - 3 kg

Pónei (300 kg): 1 - 1,5 kg

Pónei (300 kg): 1 - 1,5 kg

Pónei (300 kg): 1 - 1,5 kg

Muesli de alto rendimento
para todas as disciplinas
Energia adicional, que não
“aquece” o cavalo
Para uma função muscular
otimizada

1 medidor Pavo contém
0,7 kg de Pavo SportsFit

Pellet de alto rendimento
para todas as disciplinas
Energia adicional, que não
“aquece” o cavalo
Para uma função muscular
otimizada

Energia de libertação
rápida
Contém cereais tufados,
para uma maior
digestibilidade
Para uma função muscular
otimizada

1 medidor Pavo contém
1,3 kg de Pavo AllSports

Marcus Ehning
escolhe Pavo SportsFit!

1 medidor Pavo contém
0,9 kg de Pavo Triple P

No mínimo 3-4 dias por semana. Média de 30-60 minutos por dia*.

NÍVEL ENERGIA

* O exercício físico deve incluir todos os movimentos conscientes, tais como viagens
e exercício na guia mecânica.
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38%
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PAVO EASE&EXCEL
Muesli de alto rendimento para
o máximo desempenho
Efeito neutralizador do ácido
gástrico
Formulado também para cavalos
nervosos

PAVO PERFORMANCE

Pellet de alto rendimento para
o máximo desempenho
Resistência máxima
Para uma função muscular otimizada

RECOMENDAÇÃO
PARA ADMINISTRAÇÃO DIÁRIA:

RECOMENDAÇÃO
PARA ADMINISTRAÇÃO DIÁRIA:

Cavalo (600 kg): 2,5 - 3,5 kg / Pónei (300 kg): 1 - 1,5 kg

Cavalo (600 kg): 2 - 3 kg / Pónei (300 kg): 1 - 1,5 kg

1 medidor Pavo contém
0,9 kg de Pavo Ease&Excel

1 medidor Pavo contém
1,2 kg de Pavo Performance

Helen Langehanenberg
escolhe Pavo Ease&Excel!
“A escolha perfeita para os meus cavalos
nervosos, que têm o estômago sensível!”

NOVO!
PAVO PERFORMANCE

PELLET

O novo pellet de alto rendimento
para um nível máximo de desempenho
em toda as disciplinas

NÍVEL ENERGIA

BAIXO

MÉDIO

ALTO

Graças à composição única deste pellet, os cavalos de desporto (competição)
obtêm energia para esforços prolongados, principalmente a partir de fibras e
gorduras saudáveis, em vez de os obter a partir de fontes de açúcar e de
amido, como os cereais. Isto proporciona ao cavalo a máxima resistência, sem o
“aquecer”!
Cavalos em plena forma e com um pelo brilhante
Proteínas de alto valor biológico para músculos saudáveis
Rico em magnésio e eletrólitos
Com vitamina E e antioxidantes naturais
Contém fibras altamente digestíveis
Com prebióticos, para um intestino e flora intestinal saudáveis
TESTADO COM SUCESSO NAS MELHORES CASAS EQUESTRES!

A equipa Chardon
escolhe Pavo Performance!

PAVO TOPSPORT

PROTEINTOPPING

Muesli topping proteico para
cavalos musculados e com força.
Desenvolvido com os melhores
veterinários e testado com
cavaleiros profissionais

NÍVEL ENERGIA
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MÉDIO

ALTO

Os cavalos de desporto necessitam de proteína de elevada qualidade para
estarem no seu melhor e aumentarem a sua massa muscular, especialmente
quando a forragem é de baixa qualidade. Pavo TopSport é o extra proteico ideal
para complementar e reforçar a dieta.
Muesli topping para obter proteína extra
Para um treino otimizado e cuidado dos músculos
Adicione ao feno de baixa qualidade para garantir um teor proteico
adequado na dieta
RECOMENDAÇÃO
PARA ADMINISTRAÇÃO DIÁRIA:
Substitua 0,5 - 1 kg do seu concentrado atual pela mesma
quantidade de Pavo TopSport (pónei 300 kg: 0,25 - 05 kg)

Um medidor Pavo contém
1 kg de Pavo TopSport.

DIETA
EQUILIBRADA

és
ubsti
tuído por

Merel Blom escolhe o Pavo TopSport!
“Com o Pavo TopSport, os meus cavalos melhoraram a sua forma física, mas sem
“aquecerem”. Tenho cavalos facilmente excitáveis, mas com Pavo TopSport são mais
estáveis e concentrados. É muito diferente de quando lhes administramos açúcares
facilmente digestíveis, que os fazem primeiro reagir muito, ficando cansados rapidamente.”

SUPLEMENTOS
PAVO

Complete a sua ração
com suplementos Pavo!

MÚSCULOS

PAVO MUSCLEBUILD
Formação muscular
rápida

AS VANTAGENS
DE UM SUPLEMENTO
PAVO

PAVO EPLUS
Suplemento muscular
preventivo

PAVO MUSCLECARE
Cuidados intensivos
dos músculos

Testado na prática
Saboroso
Fácil de dosear
Ingredientes 100% naturais

NERVOSISMO		

PAVO NERVCONTROL
Para maior tranquilidade

TENDÕES E ARTICULAÇÕES

PAVO MOBILITY
Para articulações flexíveis

ELETRÓLITOS E RÁPIDA RECUPERAÇÃO

PAVO E’LYTE
Mistura de eletrólitos
completo

PAVO REHYDRATE
Bebida desportiva para uma
rápida recuperação

O ALTO DESEMPENHO COMEÇA
COM A GESTÃO DA QUALIDADE
A forragem é a parte mais importante em qualquer dieta de um cavalo,
incluindo cavalos de desporto. Mantém o seu cavalo saudável e fornece-lhe a
energia mais importante. O seu cavalo ingere pouca fibra ou forragem de má
qualidade? Nesse caso, complemente a forragem com os nossos substitutos
de forragem de alta qualidade. Perfeito para qualquer menu equino!

PAVO
DAILYPLUS

Chaff de luzerna
rico em fibras
longas

PAVO
FIBRENUGGETS

Pellet de ervas
alpinas

A NOSSA RECOMENDAÇÃO PARA
CAVALOS DE DESPORTO COM
FRACA MUSCULATURA!

PAVO
SPEEDIBEET

Flocos de polpa de
beterraba de rápida
hidratação

PAVO
FIBREBEET

Pellet de polpa de
beterraba, soja, luzerna
e linhaça

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE GESTÃO PARA CAVALOS DE
DESPORTO
Administrar pelo menos 1,5 kg de feno por 100 kg de peso corporal a
cada 24 horas. Se necessário, num slow feeder
Analisar a forragem
Administrar primeiro a forragem e só depois o concentrado
Distribuir a ração em pequenas tomadas diárias, tantas quanto
possível (mínimo de 3 tomas diárias)
Não administrar concentrado nas duas horas antes do cavalo
trabalhar
Estimular o tempo de mastigação e alimentação misturando a ração
com Pavo DailyPlus
O cavalo deve sempre ter água limpa e fresca
Garantir contacto social suficiente com outros cavalos
Oferecer ao cavalo um mínimo de quatro horas por dia ao ar livre, em
livre circulação

PAVO FEEDING ADVICE

Precisa de ajuda para compor a dieta perfeita para o seu cavalo de desporto?
Contacte-nos sem compromisso.

Alice Amaral Simões | +351 91 550 33 10 | alice.simoes@nutreco.com
www.pavo.pt | info@piensospavo.es

