
 
 

 

Topping para um cavalo em forma 
e com elevada resistência

RiceBran 

Pavo RiceBran contém um alto nível de óleos e gorduras, que oferecem ao seu 
cavalo muita energia de libertação lenta. O amido que contém não provém dos 
cereais e, portanto, é libertado muito mais lentamente e fica disponível para o 
cavalo durante um período de tempo maior. Este topping, 100% natural, não contém 
cereais e tem um baixo teor de açúcar, pelo que também é adequado para cavalos 
de desporto com intolerância aos cereais ou que sofram de transtornos 
metabólicos. Pavo RiceBran é 100% natural (sem aditivos), contém potentes 
antioxidantes (gama orizanol) e uma fonte natural de vitamina E, o que favorece a 
saúde geral e a função muscular.

Pavo RiceBran contém antioxidantes (gama orizanol) e vitamina E para promover a 
função muscular, e altos níveis de óleos que contribuem para uma pelagem 
brilhante e saudável.

Fonte de energia concentrada 
natural

Contém altos níveis de energia de 
libertação lenta

“Grain free”, sem grãos de cereais e 
com baixo teor de açúcar
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Embalagem: 20 kg

Pavo 



Para cavalos de lazer sempre que a intensidade do exercício seja maior do que o normal 
(por exemplo, passeios mais longas ou mais frequentes)

Para cavalos de desporto que precisem de energia de libertação lenta (duradoura)

Para cavalos mais velhos que precisem de energia adicional (calorias) e proteínas para 
uma condição corporal saudável

Para éguas lactantes que precisem de energia adicional (calorias) e proteínas para uma 
condição corporal saudável

Para cavalos de concursos de modelo e andamentos

Indicado:

Ração 
complementar para 
cavalos

COMPONENTES
 ANALÍTICOS

Proteína bruta

Gordura Bruta

Fibra Bruta

Cinzas

Açúcar

Amido

Cálcio

Fósforo

Magnésio

14,0 %

14,0 %

6,0 %

8,0 %

4,5 %

30,0 %

0,06 %

1,72 %

0,75 %

Sódio 0,03 %

Potássio 1,55 %

 

Composição:
100% Farelo de Arroz Rice bran
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Propriedades:

Com alta concentração de energia

Energia de libertação lenta, quantidades constantes durante um período

de tempo mais longo

Com alto teor de proteína

"Grain free", não contém grãos de cereais nem melaço

100% natural, sem aditivos

Estabilizado

Contém amido de digestão gradual (baixo índice glicémico)

Favorece uma pelagem saudável e brilhante

Com potentes antioxidantes naturais (gama orizanol) e vitamina E natural

para promover uma função muscular saudável



 

Quantidades recomendadas:

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

Modo de administração:
Pavo RiceBran deve ser utilizado como topping. Para adicionar em pequenas quantidades à 
ração habitual.

Manutenção:
Cavalos (600 kg) 0,125 kg
Cavalos (300 kg) 0,065 kg 

Cavalos de Desporto:
Nível de energia baixo (exercício ligeiro):

Cavalos (600 kg) 0,250 kg
Cavalos (300 kg) 0,125 kg 
Nível de energia médio (exercício moderado):

Cavalos (600 kg) 0,5 kg
Cavalos (300 kg) 0,25 kg  
Nível de energia alto (exercício intenso):

Cavalos (600 kg) 0,75 kg                              
Cavalos (300 kg) 0,375 kg

Cavalos Seniores:
Cavalos (600 kg) 0,5 kg                                                           
Cavalos (300 kg) 0,25 kg

Conteúdo do medidor: um medidor de Pavo RiceBran contém aproximadamente 1,1 kg.
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