
Muesli desportivo de energia de libertação rápida

ACERCA DE PAVO TRIPLE P
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, o que 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 fun-
cionam da melhor forma, não acidificam tão rapidamente e permanecem flexíveis!

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

  Saboroso muesli energético
  Rico em energia rapidamente disponível
  Com vitamina E e magnésio naturais 
  Para uma ótima recuperação após o exercício
  Facilmente digestível
  Especialmente saboroso, mesmo para os cavalos mais

     exigentes

PROPRIEDADES IMPORTANTES

MUESLI



APLICAÇÃO

Adequado para cavalos e póneis de desporto:

  Que necessitam de ter prestações “explosivas” 
  Que necessitam de energia extra
  Que são mais exigentes com a comida, por exemplo, durante competições
  Que realizam trabalho médio a intenso (nível de energia médio)

 
A intensidade com que monta o seu cavalo determina também a quantidade de energia de que o seu cavalo necessita. O Pavo  
Triple P tem um valor energético médio.

  Nível energético médio: pelo menos, 3 dias por semana, 30-60 minutos de treino de nível médio a intenso, com a maior 
parte do treino a trote e o restante a passo e a galope. 

 Curioso sobre que nível de energia se adequa ao seu cavalo? Faça o teste!

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO
A quantidade necessária de Pavo Triple P depende, entre outros fatores, da qualidade da forragem e do tipo de trabalho. 
Divida o Pavo Triple P em várias refeições por dia e nunca dê mais de 1,5 kg de alimento concentrado por refeição.

Aconselhamento diário:

  Trabalho médio: 0,45 – 0,5 kg por 100 kg de peso corporal, por dia:
 - Cavalo (600 kg): 2 – 3 kg / Pónei (300 kg): 1 – 1,5 kg

  Trabalho intenso: 0,6 kg por 100 kg de peso corporal, por dia
 - Cavalo (600 kg): 3,5 kg / Pónei (300 kg): 2 kg

COMPONENTES ANALÍTICOS NÍVEIS DE VITAMINAS (POR KG)
Vitamina A 15.150 UI

Vitamina D3 2.525 UI

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

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

CONTEÚDO DO MEDIDOR

Para um efeito máximo, pode também adicionar temporariamente Pavo Triple P à sua ração 
habitual, nos dias anteriores a uma competição importante ou em dias com uma carga de treino 
acrescida.

TIP EXTRA

Energia (EWpa) 0,90 EWpa

Energia digestível (ED) 12,9 MJ/kg

Energia (ME) 7,8 MJ/kg

Proteína digestível 11,3 %

Proteína 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 
(POR KG)

COMPOSIÇÃO

EMBALAGEM

CONSELHOS DE CONSERVAÇÃO

DURABILIDADE

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

Selénio 0,8 mg

Iodo 1 mg

15 kg

Armazenar num local fresco, seco e ao abrigo da 
luz. Fechar bem após a utilização.

Bagaço de girassol extratado / Casca de soja / Fosfato  
monocálcico / Levedura de cerveja / CellProtect /  
Aveia / Cevada intumescida / Luzerna / Milho intumescido / 
Melaço / Flocos de soja tostada / Cevada / Carbonato de  
cálcio / Cloreto de sódio / Óxido de magnésio

Ver embalagem.

Minerais quelados

Selénio orgânico
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