Pavo
DailyPlus

Mistura de forragens com alto teor de fibra,
para prolongar o tempo de mastigação
Estimula a mastigação e
prolonga o período de ingestão
Ideal para misturar com
alimentos concentrados
Contém fibra digerível, sem
grãos e sem melaço

Embalagem: 12 kg

Pavo DailyPlus é uma mistura equilibrada de forragem que incorpora alfafa e erva
Timothy, entre outras. É ideal para misturar com o alimento concentrado.
A apresentação rica em fibras irá assegurar que o seu cavalo mastigue mais e
prolongue o tempo de alimentação até 3 vezes. O período de alimentação prolongada produz saliva extra para promover uma digestão saudável.
Pavo DailyPlus fornece uma forragem que é macia e suficientemente curta para ser
fornecida a cavalos com problemas dentários ou com estômagos sensíveis.

www.pavo.pt

Telemóvel: 915 503 310

Características

Mistura equilibrada de forragens
Contém alfafa e erva Timothy
Contém polpa de maçã e chicória para favorecer uma flora intestinal saudável
Estimula a mastigação e a produção de saliva até 3 vezes mais
Prolonga até 3 vezes mais o período de alimentação
Sem grãos e melaço
Muito baixo teor de açúcar e amido
Enriquecido com pedaços de linhaça para um pelo brilhante

Adequado

Para todos os cavalos e póneis adultos como alternativa à forragem
Para misturar com alimentos concentrados
Para fornecer ao seu cavalo algo para comer enquanto não recebe nenhum
alimento concentrado
Como uma recompensa saudável após o treino
Como um substituto da forragem, para cavalos com dentição deficiente

Composição

Alfalfa / Timothy / Feno de aveia / Palha de
trigo / Óleo de linhaça / Polpa de chicória /
Polpa de maçã / Bagaço de sementes de linho
/ Farinha de sementes de girassol / Óleo de
sementes de girassol.

Conselhos de conservação

CONSTITUINTES ANALÍTICOS
Proteína bruta

10,6 %

Gordura bruta

6,2 %

Fibra bruta

27,4 %

Cinzas brutas

7,0 %

Açúcar

3,7 %

Amido

2,1 %

Cálcio

0,66 %

Fósforo

0,24 %

Sódio

0,08 %

Armazenar em local fresco, seco e protegido da luz.
Fechar bem a embalagem depois de utilizar.

Modo de administração
Misturar diariamente 0,2kg de Pavo DailyPlus com a porção normal de ração granulado ou muesli (duas colheres de ração generosas ou duas mãos cheias).

O cavalo desfrutará de comer durante muito mais tempo, o que beneficia
a produção de saliva e a digestão.

Transforme a sua alimentação num alimento saudável em fibra!
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