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Mash com alto teor de fibra para
cavalos sensíveis

 
 

 

Pavo 
GrainFreeMash

Pavo GrainFreeMash não contém cereais nem melaço e, portanto, contém um nível 
muito baixo de açúcar e amido, sendo bastante adequado para cavalos com 
intolerância aos cereais ou transtornos metabólicos, bem como para cavalos que 
tenham tendência para o excesso de peso e/ou não precisem de demasiada 
energia extra. 

Pavo GrainFreeMash é uma papa que contribui para uma digestão saudável 
através do seu alto nível de fibra e prebióticos. Pavo GrainFreeMash é enriquecido 
com vitaminas e minerais, pelo que satisfaz as necessidades diárias de vitaminas e 
oligoelementos. Não só é compatível com o sistema digestivo, como também pode 
proporcionar alívio às vias respiratórias superiores, graças ao rico óleo de hortelã 
que contém.

Pavo GrainFreeMash é a recompensa ideal para cavalos e póneis sensíveis.

Refeição com alto teor de fibra e 
sem grãos de cereais "grain free"

Alimento equilibrado e completo, 
enriquecido com vitaminas

Teor muito baixo de açúcares
e amido

Embalagem: 15 kg



Quantidades recomendadas:

Pónei  (300 kg)                  0,6 kg /dia                          
Cavalo (600 kg) 1,2 kg / dia

• Misturar uma parte de Pavo GrainFreeMash com o mesmo 
volume de água (quente), proporção 1:1.

• Antes de fornecer, deixar a mistura arrefecer até que fique 
morna.

 

Cavalos sensíveis ao açúcar e amido

Cavalos com dietas "grain free" (sem cereais)

Cavalos com tendência para o excesso de peso

"Easy keepers" (cavalos de manutenção)

Indicado para:

Modo de administração:
Pavo GrainFreeMash é fácil de preparar, dado que só é necessário deixar absorver 
rapidamente (<5 minutos). Para obter a máxima experiência olfativa, o ideal é prepará-lo 
com água morna. No entanto, também pode ser preparado com água fria. Como resultado, 
Pavo GrainFreeMash funciona como uma boa fonte de hidratação, estimula o consumo de 
água e é uma papa perfeita para misturar eletrólitos durante o verão.

Composição:
Erva / Polpa de maçã / Bagaço de sementes de linhaça 
obtido por pressão / Beterraba / Polpa de uva / Flocos 
de cenoura / Carvão vegetal / Óleo de sementes de 
linhaça / Cascas de psyllium / Cloreto de sódio / 
Carbonato de cálcio / Óleo de ervas

Propriedades:

"Grain free", sem grãos de cereais, melaço ou outros aditivos açucarados

Muito baixo teor de açúcares e amido

Menor aporte de energia face a papas tradicionais

Alimento equilibrado enriquecido com vitaminas e oligoelementos

Não contém alfalfa

Favorece uma digestão saudável, com altos níveis de fibra e prebióticos

Rápido de preparar em água morna ou fria
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Ração complementar para cavalos

COMPONENTES 
ANALÍTICOS

Proteína bruta

Gordura Bruta

Fibra Bruta

Cinzas

Açúcar

Amido

Cálcio

Fósforo

Sódio

7,5 %

3,5 %

23,0 %

8,5 %

7,5 %

0,2 %

0,95 %

0,35 %

0,40 %

Magnésio 0,25 %

12500 UI

2100 UI

165 mg

3 mg

15 mg

15 mg
25 mg

Vitamina A (3a672a)

Vitamina D3 (3a671)

Vitamina E (3a700) 1) 

Vitamina K3 (3a711)

Vitamina B1 (3a821)

Niacinamida (3a315)
Vitamina B2 (3a825ii

90 mg

100 mg

80 mg

0,35 mg

0,50 mg

Ferro (3b103) 3)

20 mgCobre (3b405) 2) 

Zinco (3b605) 4)

Manganês (3b503) 5)

Selénio (3b801) 6)

Iodo (3b202) 7)

18 mgÁcido Pantoténico (3a841)

10 mgVitamina B6 (3a831) 

250 mcgD-Biotina (3a880) 

7 mg

200 mg

365 mg

Ácido Fólico (3a316)

Vitamina C (3a300)

Colina  (3a890)

Vitaminas Oligoelementos
ADITIVOS POR KG

1) Acetato de all-rac-alfa-Tocoferil
2) Sulfato de cobre
3) Sulfato de ferro mono-hidratado
4) Sulfato de zinco mono-hidratado
5) Sulfato de manganês mono-hidratado
6) Selenito de sódio
7) Iodato de cálcio anidro

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